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 مقدمه
 

 ا( ص)امباو یر پ خرام   برا  دراد ا انشیر پایبر  یهرا نعمر   همر   یبراو  رو یخراو  فراواو   سپاس
 سرعاد   ا کمرا   بره  ا یرس یباو ونسا  که رو آنچه ها خاوانا سفارش به که حق با( ع)وماما 

 . دودنا قاور وا اریوخت در دورد ازین آخا  ا ایدن
 مرا  وسر   فاستاده فاا بشا روهنمایى اوىب متعا  خاوى که وس  آسمانى پیام کای  قاآ 

 هرا  زما   هم  باوى جاایاو  پیامى وس ، گستاده رستاخیز ما که ولهى وى سفاه کنا، مفكا آ  در
 .آارد مى ورمغا  به مازه مطلبى نسل ها باوى که هاونسا   هم  ا ها مكا  هم  ا

 بره  رو عال ی ونتها مای بشای هانسل هاوی  رسال  ،یآسمان کتاب آخاین ،کای  قاآ 
 جوومر   ا ونسرا   سرعاد   بره  ا یرسر  یبراو  یمعرال  حق یدستورها مجموعه یحاا ا دورد عهاه
 سرعاد   ا مطلروب  اضر   به موجود نامطلوب اض  وز رو ونسا  ما وس  آماه قاآ . وس  یبشا

 یًهـد » قراآ   کره  چراو  کنرا؛   یر ماب رو وا ا کنرا  جادیو محو  ا اییمغ ونسا  در ما آماه باسانا؛
 بره  عمرل  ا خراو  کتراب  فهر   ،یقر یحق لرت   ا سعاد   ،یهاو به یابیروه الزمه ا وس « للناس

 پنرا  مرا   یکاد فه  قابل ا آسا  رو قاآ  قطعاً ما« ولقد یسرنا القرآن للذکر: »وس  آ  دستورو 
 معرار   برا  ایر با ولهرى  کرمم  ویرن  وز بادورى بهاه یباو الى. ایببنا کار به ا ایبفهم رو ما ونارز ا

 مناسر   پیرام  بتوونرا  نو نسل نكهیو یباو را نیو وز. باگاف  آ  وز رو خود  موش ا شا آشنا قاآ 
 مصرادیق  ا موضروعا   نیازهرا،  برا  رو آ  آیا  ا دریابا ،یزناگ کتاب نیو ،قاآ  وز رو خویش
 .شود آشنا وهلل کمم ا یآ ایمفس با که اینمایم یضاار کنا، مطبیق خود عصا

 شاه گنجاناه ثیحا ا قاآ  علوم رشت  یدرس یاوحاها در ایمفس دراس منظور نیبا
 یاحر  معرار   با ا ،یآ ایمفس ا نزا  شأ  ا مفادو  به یآگاه با عماه بتوونا دونشجو ما وس 
 .ادیگ کار به خود رازون  یزناگ در رو ا یآ امیپ ا شود آشنا

 یموونمنرا  اوژگرا ،  یمعنرا  وز یآگراه  برا  یاحر  معار  شناخ  درس نیو یوصل ها 
 وروئر   قراآ ،  معرار   دربارة هانشیب گستاش ا وصمح ماجمه، به ازین باا  ا یآ یمعنا درک
 برا  یزنراگ  ا ونر   ا جاذبره  جادیو دونشجو، یسو وز طیبس صور  به ا یآ امیپ ا قاآ  معار 
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 ایمفسر  یمخصصر  مباحرث  بره  اراد یبراو  یآمادگ جادیو ا آ  معار  غیمبل یباو ییموونا قاآ ،
 .وس  قاآ 

 سرور  مفسریا  شرامل  1مامیبری  مفسریا  علروم،  ازور  مصروب  سافصرل  طبرق  کره  آنجا وز
 درسری  اوحرا  8 براوی  محرای   ا طرم   مغرابن،  منرافقو ،  جمعره،  صف، ممتحنه، حشا، مجادله،
 برا  یر   ها معزز وسامیا ناورد، اجود سافصل وین ماری  باوی اوحای متن ا وس  شاه منظی 

 مفاسریا  سرایا  ا نمونره  مفسریا  ،نمونه مفسیا باگزیاه ماننا تلفمخ مفاسیا متو  وز خود مشخیص
 ا ونرا نشراه  مرألیف  درسری  کتراب  منزلر   بره  کتر   وین که حالی در بانا؛می بهاه ماری  باوی

 را، وین وز. شود می وحساس دها پوشش رو سافصل وین بتوونا که درسی متن ی  خأل همچنا 
 حروزای  ماوکز در متعاد محصیلی مقاط  در تلفمخ سور مفسیا ماری  هاسا  وز پ  متن وین
 ویرن  مجرازی  ا حضروری  مراری   دارة چنراین  همچنرین  ا آ  بازخورد گافتن ا هادونشگاه ا

 .وس  شاه منظی  ا مهیه درس سی قال  در درسنامه شكل به درسی، متن صور  به سور
 

 تفسیر هایویژگی
 مفسریا  آ  هراى  ایژگى که وس  خاصى  مخاطبا ا مناب  راش، ساختار، دوروى قاآنى مفسیا ها

 مفیرا  آ  مرورد  در دوارى ا مفسریا  آ  وز وسرتفاده  در مروورد  ویرن  شرناخ  . شرود یمر  محسروب 
 .باشا یم

 
 آیات تفسیر ساختار: اول
 :وس  شاه مام  لیذ ساختار باوساس هاسوره ایمفس نوشتار نیو در

 بیرا    آیره  هرا  وز قبرل  ى،چناسرطا  وى مقامره  صور  به نما وین الف( نماى کلى هر آیه:
 .کنامى بیا  رو  آیه وصلى موضوعا  یا موضوع که شود مى

 شراه  منظی   مكارم وهلل آی  مفسیای  ماجم باوساس آیا  ماجم  : ب( بیان آیه و ترجمه
 .وس 

 لغر   کتر   وز وسرتفاده  برا  هیر آ مشركل  نسربتاً  یهرا اوژه ا لغا  قسم ، نیو در ج( لغت:
 کتر   ایسرا  ا قراآ   قراموس  ،روغر   مفادو  ،ا یولب مجم  ایمفس وز یلغو مباحث در ا یبارس
 گرا ید باشرا  شراه  یمعناشناسر  یقبلر  سرور  ا ا یر آ در لغ  وگا ولبته. وس  شاه باده بهاه یلغو

 .شودینم یبارس
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 دنبرا    بره  کره  وسر   پاسشرى  یا ا حادثه یا اوقعه نزا ، شأ  وز مقصود آیه:  د( شأن نزول
 هرا  نرزا   شرأ   معمروالً  که وس  الزم نكته وین یادآارى ولبته. وس  آماه فااد آیامى یا  آیه آ ،

 .کنا مى کم   آیا  مفسیا ا فه  به الى شود، نمى خاص مورد در  آیه معناى ونحصار موج 
 بره  موجره  برا   آیه ماکیبا  ا ولفاظ وز شاه وستفاده نكا  عنوو ، وین وز مقصود :نکات( ه

 ا مجابرى  قطعرى  علوم عقلى، قاوین قاآ ، دیگا  آیا  وحادیث، ماریخ، نزا ، شأ  سیا ، لغ ،
 .شود  یمنظی نیعناا مح  وس  شاه یسع که وس  قاآ  علوم

 مرامبط،  ا یر آ ایر  هیر آ هرا  ا یر پا در وس  شاه یسع بخش نیو در :هاامیپ و هاآموزه( و
 مرا  شرود  وروئره  یاگزن متن در یایکارگبه یباو ا وستخاوج ا یآ وز نانهیباوق  ا کوماه امیپ چنا

 .ابنای قاآ  با یشتایب ون  ،یزناگ در هاآ  کاربستنبه با مخاطبا 
 

 دوم: روش تفسیر
 وبرزور  ا منب  به موجه با ا ا یآ مقاصا ا یمعان وستخاوج  یفیک باوساس قاآ  ایمفس یهاراش
 ایمفسر  راش یفاعر  وقسرام  به ا یوجتهاد ا ینقل ایمفس یوصل قس  دا به ا،یمفس در وستفاده مورد
  یمقسر  اهیر غ ا یعافران  ایمفسر  راش ،یعلمر  ایمفسر  راش ،یری راو ایمفسر  راش قاآ ، به قاآ 

 ایمفسر : شرود  یمر   یمقس یموضوع ایمفس ا یبیمام ایمفس وةیش دا به ایمفس آ  با عماه. شود یم
 بره  یموضروع  ایمفسر  ا شرود  یمر  نگاشرته  ا یر آ ا هرا سوره  یمام باوساس منظ  وةیش به یبیمام
 .پادوزد یم یمشخص موضوعا  دربارة ا یآ یباخ یسبار

 راویرى،  قراآ ،  بره  قراآ   هرای  راش شرامل  که جام  یمفسیا راش وز حاضا کتاب در
 ا وسر   وجتماعى مفسیا، وین گاویش اوی   باده بهاه یبیمام وةیش به شود مى باطنى علمى، عقلى،

 موجره  مرادم  وجتمراعى  زنراگى  برا  آ قا پیونا به ا یآ هاى آموزه ا ها پیام قال  دروی   کوشیاه
 :دورد  یوهم لیذ نكا  ایمفس نیو نگارش وةیش در. شود

 ایمفسر  ا  یمار ا ،یدونشجو یباو ایمفس راش نیبهتا ن،یشیپ ا یمجاب به موجه با الف(
 بره  لغرا   یبارسر  ا ماجمره  ا هیر آ ا یر ب وز بعرا  کتراب  نیو در نیبناباو. وس  ا یآ فقاة به فقاه

 .شود ا یب آ  یهاآموزه ه،یآ وممام وز بعا ا هیآ فقاو  ایمفس وس  شاه یعس جاوگانه صور 
ا  شراه  پادوخته یدرس جلس   ی با متناس  سوره، ا یآ وز یمعاود به درس ها در ب(

 شرتا یب یآمرادگ  برا  پژاهرا  دونرش  ما وس  شاه ذکا آ  یآموزش وهاو  درس ها شااع وز قبل
 .کننا دنبا  رو درس مطال 
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 ا فیشرا  مصحف در سوره گاهیجا سوره، نام شامل سوره، شناس  سوره ها زآغا درج( 
 . وس  شاه یبارس آ  ا یآ معاود ا بود  یمان ای یمك نزا ،  یمام

 برا  هنروز  دونشرجو  نكره یو لیر دل بره  ا وسر   مطالر   یسرادگ  با ممش ا یآ ایمفس در د(
 ا یعافران  مباحرث  ،ینحو ا یصاف ا یودب قیدق مباحث طاح وز نشاه، آشنا کاممً یودب مباحث

 .وس  شاه وجتناب اهیغ
 شراه  وسرتخاوج  درس مرتن  وز ییهرا پاسرش  ا ا یر ب درس اةیچك درس های ونتها در (ه

 .بزنا مح  رو ایمفس وز خود فه  هاآ  به پاسخ با دونشجو ما وس 
 

 سوم: منابع تفسیر
 براده  بهراه  سرن   لوهر  ا شریعه  مفسریای  متعاد ا مختلف مناب  وز وس  شاه سعی کتاب وین در

 ماحروم  ولبیرا   مجمر   مكارم، وهلل آی  نمون  مفسیا طباطبایی، عممه ولمیزو  مفسیا جمله وز شود؛
 نرور  مفسریا  عاشرور،  وبرن  ولتنویا ا ولتحایا ،بحاونی ولباها  حویزی، عااسی نورولثقلین طباسی،
 وهلل فرت   ولصرادقین  مرنه   روزی، فخرا  کبیا مفسیا زمخشای، کشا  طوسی، شیخ ولتبیا  قاوئتی،

 ولتحقیرق  ،اللغة مقایی  قاشی، قاآ  قاموس روغ ، مفادو  وز شناسى اوژه در همچنین. کاشانی
 .وس  شاه وستفاده غیاه ا ولبحاین مجم  ،ولكای  ولقاآ  کلما  فى

  ا( ص)وکرام  پیرامبا  عنایر   مرورد  ا متعرا   خراوى  پرتیاش  مرورد  مفسیا وین وس  ومیا
. گیراد  قراور  وسرممى   جامعر   وستفادة مورد ا ،(ع )ولحسن بن حج  ایژه به ویشا ،( ع)بی  وهل
 نیرز  ا ونرا رسراناه  یراری  رو حقیرا  بناة وثا وین مااین در که کسانی هم  وز مشكا ضمن پایا  در

 هرای دیراگاه  وز قراآ ،  معرار   ا علروم  دونشگاه وجاویی عوومل ا آموزشی معاان  وز قاردونی
 مرتن  ویرن  صروری  ا علمری  غنرای  براوی  دونشرجویا   ا وسامیا ا ،پژاهقاآ  مكمیلی ا وصمحی
 .شودمی وستقبا 

 
 و من اهلل التوفیق
 سکینه آخوند

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
 1399شهریور 
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