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 مترجمان شگفتاریپ

 
از مباحوث   یا بوه مجمنعوه  شوند   یر مو یو از آ  تعبهم  یعلن  ترآ  كه گاه به صنرو علن  ترآن

از فهوم  یو ن شیدر خند ترآ  و پو ها  آ  از یاریشه و منشأ بایشند كه ر یمربنط به ترآ  اطالق م
و آمنزش ترآ  سوب  شوده كوه هور      یریادگیاق مالمانا  به یمعارف و احكا  ترآ  است. اشت

، اعجواز، ناوخ، احكوا  و    یآنچه به ترآ  ارتباط دارد، از جمله مباحث علن  تورآ  ماننود: وحو   
 رد. یتشابه و ... منرد استقبال آنا  ترار گ

 انود،  از علون  تورآ  پرداختوه    یتونجه تابول  ة كوه بوه مجمنعو    ین آاوار یتور  از جمله مهم
ازتقوا    در تور  هشوتم،   یركشن م مد زیف بدرا دیتأ  ، قرآ علن  ا یا برها  فاز:  اند عبارو

ااور   ،علن  ا قورآ   یمناهل ا عرفا  فدر تر  دهم و  ینطین سیا د جاللف یتأ  ،علن  ا قرآ  یف
ر یو نظ كوم  یساختار آمنزشو  سب به  ینطیكتاب س در تر  چهاردهم؛ یم زرتانیم مد عبد ا عظ

گر یها نابت به د ث در دانشگاهیعلن  ترآ  و حد ةرشت یز به عننا  كتاب درسیاكنن  ن ، همآ 
آ  هرگوز   یفارس ةترجم یز ترجمه شده است، و ین ین كتاب به فارسیشتاز است. ا بته ایمنابع پ

 رد. یدرس بگ یها را در كالس یمتن عرب ینتناناته جا
كوه  ر درآموده اسوت   یو ت ر ةبه رشوت  یعلن  ترآنة نیدر زم ییها هم كتاب یبه زبا  فارس

 از: اند عبارو ها آ  از یبرخ
 ةنو یاز منوابع مهوم در زم  ن كتواب  یو ا ؛معرفت یت اهلل م مدهادیآ یعلن  ترآن. كتاب 2
ف ی أ، نزول ترآ ، جمع و تیوحبه مباحث مرتبط با نه فصل،  یاست كه در آ ، ط یعلن  ترآن

پرداخته شده ف یت ر ةر، اعجاز ترآ  و شبهیترآ ، تراءاو، ناخ، م كم و متشابه، وجنه و نظا
  است.

منضون  از   61 ن كتواب بوه  یو در ا ؛اهلل طواهر    یحب دكتر ترآنىى از علن  یها درس. 1
درس ارائه دهود و  در تا   ده است ماا   را یانده كنشیننپرداخته شده و حث علن  ترآ  مبا

ن كتواب در دو جلود و   یو . ادینما ى را از ماا   هما  درس طر یها ز پرسشیبرا  هر درسى ن
 ده است.یانتشاراو اسنه به چاپ رس درات صف ه یش از هزار و بیب

 یریصف ه و تاع وز 131ن كتاب در ی؛ ام مد رادمنش دكتر یبا علن  ترآن ییآشنا. 6
 چاپ و منتشر شده است. یدر انتشاراو جام

https://wikinoor.ir/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%8C_%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://www.gisoom.com/book/1960555/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-735/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%B4/


 آشنایی با قرآن      2

 

زبا  و  ةا  رشتیدانشجن یبران كتاب یا ؛یاصغر حلب یعل دكتر یبا علن  ترآن ییشناآ. 1
 ده است.یصف ه به چاپ رس 211در  ا  ننریدانشگاه پ انتشاراو یاز سن یاو فارسیادب

ا  یدانشجن ین كتاب برای؛ ایزدی یركن یدكتر م مد مهد یبا علن  ترآن ییآشنا. 5
با علن   ییآشنا»درس  یبه عننا  منبع اصل یدر مقاع كارشناس یاو فارسیزبا  و ادب ةرشت
 . آ  را چاپ كرده است «سمت»سازما  ن شده و یواحد تدو 1به ارزش « یترآن

اونده و  یا  ننیو بة نیع بند  شیخت بدیكتاب حاضر برانگ ةمترجما  را به ترجماما آنچه 
ة گر بند كه مؤ ف م تر  در مقدمیمن صر به فرد د یژگید آ  و چند وفیم یها پرسش و پاسخ

 اشاره كرده است.ها  آ  خند به
  مباحوث  یو ساختار و ترتجهت تغییر در  علم ا قرآ  فیدروس كتاب  ةمترجما  افزو  بر ترجم

 شند: یاشاره مها  آ  از یبرداشتند كه به اختصار به برخ ییها ز گا یخذ آ  نآمنابع و م فیكتاب و معر

ع شدند یک درس تجمیل یاختالف حجم دروس كتاب، مباحث مرتبط با هم ذل ید به 
 ی  برخو یو ر در ترتییو منجو  تغ منضون   ن یكوه همو  د یاضافه گرد یص و ماا بیتلخ یو مباحث

 نش كتاب شد.یدروس و چ
را به طنر كامل ذكر كرده بند، بوه هموا  صونرو در    ها  ة آ كه مؤ ف شناسنام ییها كتاب

كه صرفاً به نا  مؤ ف و نا  كتاب به صنرو نواتص باونده كورده     ید. در مناردیكتابنامه ذكر گرد
 د. شادشده كامل یكتاب  یق ارجا ، كتابشناسینا  از تابیبند، با مراجعه به آ  منبع و اطم

گر موال   ید یا نبند، ناخه یمنرد رجن  مؤ ف امكا  دسترس ةكه به ناخ یدر منارد
ر ییو د تغیو جد یبوه نشوان   یمؤ ف، ارجوا  و  ةنا  از مال  منرد استفادیو پس از اطم گرفتهترار 
 افته است. ی

مختصور در   یا هیا حاشو یو و  از نظوراو مؤ وف، شور     یا مترجما  گاه بور پواره  ن یهمچن
  .اند كردهذكر  یپاورت

خند را از مائنز  م تر  سازما  ماا عه  یاته است مرات  تشكر و تدردانیا  شایدر پا
ر ارجمند بخوش علون    یژه مدی)سمت( به و یانااناسالمی و علن  دانشگاهی در ن كت  یو تدو

  م.یینماشا  ابراز ید معارف و همكارا  ایدكتر مج استادث، جناب یترآ  و حد
 

 یدکتر حسن زرنوشه فراهان ـ ن صفرهیدکتر حس

https://www.gisoom.com/book/1686827/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-265289/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D8%AD%D9%84%D8%A8%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1384/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1/


 

 

 سندهینو   ةمقدم
 

 ن.یدنا م مد و آ ه ا ااهریس یاهلل عل ین و صلیا  مدهلل رب ا عا م
هوا و منضونعاو     و كنكاش در سرفصول  یم ماتلز  بررسیعلن  ترآ  كرة ننشتن دربار

ند. ا گر متفاوویكدیش و روش با ینگارش، نن  گراة ن ن  اظ است كه از  یآااردر    پراكنده
 یگور، داور ید یا هماننود برخو  یاطالعاو، و  یآور  افراد، جمع ین هدف ما، به مانند برخیبنابرا
را مود نظور   ق است كه در آ  چند ماوئله  یو دت یقیت ق یندیات، بلكه فرایمختلف ن ءا  آرایم

 از:  اند عبارو ها آ  نیتر  م كه مهمیا  ترار داده
 اند.  نررداختهها  آ  قاو بهیگر ت قیكه د ییها  م دودهپرداختن به : کی
 ن نكاو مربنط به هر منضن  و سرفصل.یتر  مهم ة: ارائدو
و پرداختن جامع به ب وث، و روش   ینگر  از جهت ژرف ،یا  روش حنزویق مفی: تلسه
   و است كا  و وضن  آ .یاز جهت نظم و ترت یدانشگاه

ازمنود  ین شوا  د بندنیل جدیم كه به د یا  نظر داشتهمد را  یاریمنضنعاو بادر این راستا 
كتواب مشوخص    آخور  یهوا   از درس یاول، دو  و برخ یها  ن مال  در درسیا ف هاتند.یتعر

ن تورآ ، و  یمربنط به جمع و تدو یها  همانند آنچه در درس یگریدمنضنعاو ن یهمچناست. 
ن یو ت حجوم ا یق هاتند، اما با تنجه بوه م ودود  یدت یازمند بررسیاست، وجند دارند كه ن یوح

 م.یا  كرده   باندهها  آ  ةن نكاو درباریتر  دروس، به مهم
ن یو باشود؛ بوه ا   یر مشخصو یها در ضمن خط سو   درس ةكه ارائ ایم كنشیدهن، یافزو  بر ا

تورآ   در خصونص  كوه   یبوه مبواحث   (1توا   2درس ل )فصول او  یعنیصنرو كه در آغاز كتاب 
تورآ   ة دربوار  یمبواحث  (21توا   5درس   )گردد پرداخته شند، پس از آ  در فصل دو  یمار  م

 مباحث مربنط به فهم ترآ  ارائه گردد. (21تا  22درس   )ا  شند و در فصل سنیم بیكر
بوه   یرا در مباحوث علون  ترآنو    یدیو ن كتاب، حركت جدیا یانیپا یها  درسبه نظر ما، 

ها  آ  ن حال پرداختن بهیمعمنل نبنده، و با اها  آ  هاتند كه طر  یرا مباحثیآورد؛ ز  یوجند م
د، یو آ  یبوه دسوت مو    یعلون  ترآنو  ة دربار هكه از ماا ع یا  یواتعة جیق است تا نتیاز ا زاماو ت ق

 فهم ترآ  باشد.ة اتاد  بر دروازیا
متنجوه    اسوت  قین ت قیا یكه ا بته اتتاا و یمباحث مختصرة م تر  با ماا عة خنانند

ل آ  وجوند دارد،  یو ر و تأویو تفاو  و  میا  رفتهیماابق با آنچه پذ و  ترآ  ما  فهیكه م یفرق بزرگ
اونده  ینن یدكتور ة د به رسوا  یتنان ین باره میشتر در ایاو بیاز جزئ یآگاه یخناهد شد، كه برا

 د.ییفهم ترآ  و مرات  آ  است، مراجعه بفرماة كه دربار


