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شناسنامه ماده:
دوره

کد ماده

کارشناسی
رشته

عنوان ماده

نوع ماده

واحد

تفسیر تحلیلی 3

تخصصی

3

نوع واحد ساعات هفتگی

نظری

3

تفسیر

روش تدریس محاضره -مطالعات کتاب خانه ای  -کار در کالس
تعریف ماده

در این ماده ،سوره حج آیات 1تا  29به صورت تحلیلی تفسیر می شود .و به تفسیر لغوی و همچنین تفسیر روایی و بررسی
آیات مشابه و جمع بندی آن ها می پردازد.
 -1شناخت داللت آیات از جهت لغوی  ،صرفی ،نحوی و بالغی
 -2پی بردن به ارتباط و مناسبت بین کلمات و جمالت و همچنین آیات هر مقطع و مناسبت سوره با ماقبل و ما بعد .
 -3اطالع از مواضع اختالف قراءات و تأثیر معنایی آن ها

اهداف ماده

 -4آگاهی از چگونگی تفسیر قرآن به قرآن با ذکر آیات مشابه و بررسی وجه اتفاق و افتراق آن
 -5آگاهی از چگونگی تفسیر قرآن به سنت و اقوال صحابه تابعین و بیان سبب نزول به عنوان بیان مصادیق آیه
 -6چگونگی جمع بندی بین آیات
طالب بر موارد زیر قادر خواهند بود :
 -1نصوص قرآن را بر اساس لغت تفسیر کنند

دستاورد

 -2تفاسیر روایی را بشناسند

آموزشی

 -3قراءات وارده و میزان تأثیر آن در معنا را بشناسند
 -4آیات مشابه را جمع بندی کنند

جدول ارزیابی و امتحانات:

ردیف

مورد

حداقل

حداکثر

1

موارد صرفی ،نحوی و بالغی

20٪

40%

2

ارتباط و مناسبت کلمات ،جمالت ،آیات

10٪

25%

3

قراءات

10٪

15%

4

احادیث و سبب نزول

10٪

15%

5

ذکر آیات مشابه

10٪

25%

توضیحات

مراجع و مصادر:

 - 1مالك التأویل القاطع بذوی اإللحاد والتعطیل فی توجیه المتشابه اللفظ من آی التنزیل ،المؤلف :الغرناطی ،أبو جعفر أحمد بن إبراهیم  ،الناشر:
دار الكتب العلمیة ،بیروت – لبنان .بی تا.
 - 2درة التنزیل وغرة التأویل ،المؤلف :الخطیب اإلسكافی ،أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل األصبهانی  ،تحقیق :د /محمد مصطفى آیدین ،الناشر:
جامعة أم القرى-مكة المكرمة ،الطبعة :األولى 1422 ،هـ  2001 -م.
 - 3معجم مقاییس اللغة ،المؤلف :ابن فارس ،أبو الحسین أحمد القزوینی ،المحقق :عبد السالم محمد هارون ،الناشر :دار الفكر ،عام النشر:
1399هـ 1979 -م.
 -4المفردات فی غریب القرآن ،المؤلف :الراغب األصفهانى ،أبو القاسم الحسین بن محمد ،المحقق :صفوان عدنان الداودی ،الناشر :دار القلم،
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الدار الشامیة  -دمشق بیروت ،الطبعة :األولى  1412 -هـ.
 -5الموسوعة القرآنیة ،خصائص السور ،جعفر شرف الدین ،المحقق :عبد العزیز بن عثمان التویجزی الناشر :دار التقریب بین المذاهب اإلسالمیة
– بیروت ،الطبعة :األولى  1420 -هـ.
-6الموسوعة القرآنیة المتخصصة ،مجموعة من األساتذة والعلماء المتخصصین ،الناشر :المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة ،مصر ،عام النشر1423 :
هـ  2002 -م.
-7التحریر والتنویر ،محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسی (المتوفى 1393 :هـ) ،الناشر  :الدار التونسیة للنشر – تونس ،سنة
النشر 1984 :هـ.
-8جامع البیان فی تأویل القرآن ،محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب اآلملی ،أبو جعفر الطبری (المتوفى310 :هـ) ،المحقق :أحمد محمد
شاکر ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى 1420 ،هـ  2000 -م.
 -9معانی القراءات ،محمد بن أحمد بن األزهری الهروی ،أبو منصور (المتوفى370 :هـ) ،الناشر :مرکز البحوث فی کلیة اآلداب  -جامعة الملك
سعود المملكة العربیة السعودیة ،الطبعة :األولى 1412 ،هـ  1991 -م.
 - 10بحوث فی أصول التفسیر ومناهجه،فهد الرومی ،الناشر :مكتبة التوبة ،الطبعة الرابعة ،تاریخ الطبعة 1419:هـ.
 -11فصول فی أصول التفسیر ،مساعد بن سلیمان الطیار ،دار النشر الدولی ،الطبعة األولی ،تاریخ الطبعة1413 :هـ 1993م.
 - 12مفاتیح الغیب  ،فخر الدین الرازی  ،أبو عبد اهلل محمد بن عمر  ،الناشر :دار إحیاء التراث العربی – بیروت ،الطبعة :الثالثة  1420 -هـ.
 - 13الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل  ،الزمخشری ،أبو القاسم محمود بن عمرو ،الناشر :دار الكتاب العربی – بیروت ،الطبعة :الثالثة 1407 -
هـ.
 - 14الدر المصون فی علوم الكتاب المكنون ،السمین الحلبی  ،أبو العباس ،أحمد بن یوسف بن عبد الدائم ،المحقق :الدکتور أحمد محمد
الخراط ،الناشر :دار القلم ،دمشق.
 - 15الحجة فی القراءات السبع ،ابن خالویه ،أبو عبد اهلل ،الحسین بن أحمد ،المحقق :د .عبد العال سالم مكرم ،األستاذ المساعد بكلیة اآلداب -
جامعة الكویت ،الناشر :دار الشروق – بیروت ،الطبعة :الرابعة 1401 ،هـ.
 - 16أسباب نزول القرآن ،الواحدی ،أبو الحسن علی بن أحمد ،المحقق :کمال بسیونی زغلول ،الناشر :دار الكتب العلمیة – بیروت ،الطبعة:
األولى 1411 ،هـ.
 - 17تسهیل الوصول إلى معرفة أسباب النزول ،المؤلف :خالد عبد الرحمن العك ،الناشر :دار المعرفة – بیروت ،الطبعة :الثالثة.2003 /1424 ،
 - 18إعراب القرآن وبیانه ،المؤلف  :محیی الدین درویش ،الناشر  :دار اإلرشاد للشئون الجامعیة  -حمص  -سوریة ( ،دار الیمامة  -دمشق -
بیروت)  ( ،دار ابن کثیر  -دمشق  -بیروت) ،الطبعة  :الرابعة  1415 ،هـ.
 - 19تفسیر القرآن العظیم ،المؤلف :أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن کثیر ،المحقق :سامی بن محمد سالمة ،الناشر :دار طیبة للنشر والتوزیع ،الطبعة:
الثانیة 1420هـ  1999 -م.
 - 20أضواء البیان فی إیضاح القرآن بالقرآن ،المؤلف  :محمد األمین بن محمد المختار الشنقیطی ،الناشر  :دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع
بیروت – لبنان ،عام النشر  1415 :هـ  1995 -مـ.
 - 21نظم الدرر فی تناسب اآلیات والسور ،المؤلف :إبراهیم بن عمر البقاعی ،الناشر :دار الكتاب اإلسالمی ،القاهرة.
 - 22البحر المحیط فی التفسیر ،المؤلف :أبو حیان محمد بن یوسف األندلسی ،المحقق :صدقی محمد جمیل ،الناشر :دار الفكر  -بیروت
الطبعة 1420 :هـ.
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سرفصل های ماده:
جلسات هفتگی

1

2

مقرر تدریس

موضوعات

مقدمه ای درباره سوره حج :نام و وجه تسمیه

التحریر والتنویر ،ابن عاشور مقدمه سوره.185-179/17:

سوره ،ترتیب سوره در مصحف ونزول وتعداد
آیات آن،

الموسوعة القرآنیة ،خصائص السور ،جعفر شرف الدین 5-3/5 :و . 15/5
الموسوعة القرآنیة المتخصصة ،مجموعظ من االساتذة :ص.289-278:

مكی ومدنی بودن سوره وبیان اختالفات وارده،
مقصد وموضوع سوره وفضایل آن واحادیث

التحریر والتنویر ،ابن عاشور مقدمه سوره.185-179/17:الموسوعة القرآنیة،
خصائص السور ،جعفر شرف الدین 5-3/5 :و . 15/5الموسوعة القرآنیة

وارده..

المتخصصة ،مجموعظ من االساتذة :ص.289-278:

تفسیر تحلیلی سوره حج :آیات 1و : 2تحلیل این نظم الدرر ،البقاعی ( ،)2-6/13البحر المحیط ،ابوحیان .)480/7( :مقاییس اللغة،
آیات متضمن :تناسب سوره با سوره ما قبل شامل :ابن فارس )4/3( :و( ، )363/2(/)116/3مفردات الراغب (381و.)332( /)382
(تناسب اوایل سوره با اواخر سوره ما قبل ،تناسب
3

موضوعات این سوره با سوره ماقبل ،مناسبت بین
جمالت آیه واحد ومناسبت آیه اول با آیه دوم).
ریشه یابی ،تصریف وشرح واژه ها ( :زلزلة
والساعة/تذهل،مرضعة وسكاری).

4

5
6

تصریف وشرح واژه ها  ((:مرضعة وسكاری).

مقاییس اللغة ،ابن فارس )400/2( :و( ،)89/3مفردات الراغب)355( :و(.)416

اعراب وتاثیر معنایی .شیوه های بالغی وتاثیر

الدر المصون ،ابن سمین.)221-228/8( :التحریر والتنویر ،ابن

معنایی آن ،

عاشور187/17(:و .)188کشاف ،زمخشری ( 141/3و.)142

قراءات وارده وتوجیه معنایی آن .نظایر قرآنی

معانی القراءات ،ازهری  .176-175/2الحجة فی القراءات السبع ،ابن خالویه
( .)252اضواء البیان ،شنقیطی.)254-257/4( :

تفسیر به ماثور ،معانی محتمل ،ترجیح بین معانی
وادله آن..

جامع البیان فی تاویل آی القرآن ،طبری ( .)557-565/18مفاتیح الغیب،
الفخر(.)199-201/23

تفسیر تحلیلی سوره حج :آیات 3و : 4تحلیل این نظم الدرر ،البقاعی ( ،)6-8/13البحر المحیط ،ابوحیان483/7( :و .)484مقاییس
آیات متضمن :تناسب سوره با سوره ما قبل شامل :اللغة ،ابن فارس 433/1( :و )434و( ،)141/6( / )317/5مفردات الراغب (-189
7

(مناسبت بین جمالت خود آیه ومناسبت آن با آیه  )764(،)190و(.)887-885
بعد) .ریشه یابی ،تصریف وشرح واژه ها :
(یجادل ،مرید-تولی)

8

9
10

ریشه یابی ،تصریف وشرح واژه

مقاییس اللغة ،ابن فارس259/4(:و )260و( ،)75-76/3مفردات

ها(:عذاب،سعیر) ..اعراب وتاثیر معنایی .شیوه

الراغب(554و .)411( ،)555الدر المصون ،ابن سمین.)228-230/8( :التحریر

های بالغی وتاثیر آن.

والتنویر ،ابن عاشور .)192-195/17(:کشاف ،زمخشری.)145- 143/3( :

بیان آیات متشابه وتاثیر تبیینی آن.

اضواء البیان ،شنقیطی.)261-264/4( :

تفسیر به ماثور ،معانی محتمل ،ترجیح بین معانی

جامع البیان فی تاویل آی القرآن ،طبری .)565-557/18( :مفاتیح الغیب ،الفخر:

وادله آن..

(203/23و.)202

تفسیر تحلیلی سوره حج :آیه 5:تحلیل این آیات نظم الدرر ،البقاعی ( ،)8-12/13البحر المحیط ،ابوحیان .)484-487/7( :مقاییس
11

متضمن :مناسبات شامل( :مناسبت بین جمالت
خود آیه ومناسبت آن با آیه بعد) .ریشه یابی،
تصریف وشرح واژه های) :نُطْفَةٍ ،عَلَقَةٍ ،مُضْغَةٍ،
مُخَلَّقَةٍ)

اللغة ،ابن فارس )440/5( :و(213/2( ،)330/5( ،)125-126/4و )214مفردات
الراغب(،)296( ،)770( ،)579( ،)811
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ریشه یابی ،تصریف وشرح واژه های :نُقِرُّ،
12

13
14
15

16

مقاییس اللغة ،ابن فارس7/5( :و179/3( ،)8و،)65/6( ،)509/2( ،)129/6( ،)180

أَشُدَّکُمْ ،یُتَوَفَّى ،أَرْذَلِ ،هَامِدَةً ،اهْتَزَّتْ ،رَبَتْ ،بَهِیجٍ)381/2( ،)9/6( .و .)382مفردات الراغب،)845( ،)351( ،)878(،)447(،)662( :
(840و336( ،)841و.)149(،)337
اعراب وتاثیر معنایی .شیوه های بالغی وتاثیر آن .الدر المصون ،ابن سمین .)230-235/8( :التحریر والتنویر ،ابن عاشور-196/17(:
 .)204کشاف ،زمخشری.)145- 144/3( :
بیان آیات متشابه وتاثیر تبیینی آن ،تاثیر قراءات

مالك التاویل القاطع ،الغرناطی ( 357/2و .)358اضواء البیان ،شنقیطی-264/4( :

متواتر.

 .)280معانی القراءات ،ازهری .175-174/2

تفسیر به ماثور ،معانی محتمل ،ترجیح بین معانی

جامع البیان فی تاویل آی القرآن ،طبری .)571-567/18( :مفاتیح الغیب ،الفخر:

وادله آن..

(.)203-205/23

تفسیر تحلیلی سوره حج :آیات 6و 7مناسبات

نظم الدرر ،البقاعی (13/13و ،)14البحر المحیط ،ابوحیان .)487/7( :تحریر

شامل( :مناسبت بین جمالت خود آیه ومناسبت

وتنویر.306-305/17 :

آن با آیه بعد).
17
18

ریشه یابی ،تصریف وشرح واژه ی( :الحق،

مقاییس اللغة ،ابن فارس . )47/5 -15/2( :مفردات الراغب (246و  247و.)651

قبور)..
اعراب وتاثیر معنایی .شیوه های بالغی وتاثیر آن  .الدر المصون ،ابن سمین235/8( :و.)236التحریر والتنویر ،ابن عاشور:
(205/17و.)204

19

بیان آیات متشابه وتاثیر تبیینی آن.

روح المعانی ،آلوسی115/9( :و .)116ابن کثیر .399-398/5

20

تفسیر به ماثور ،معانی محتمل .ترجیح بین معانی
وادله آن..

جامع البیان فی تاویل آی القرآن ،طبری .)572/18( :ابن کثیر .399-398/5
مفاتیح الغیب ،الفخر)205/23( :

تفسیر تحلیلی سوره حج :آیات . 10-8 :تحلیل
این آیات متضمن :مناسبات شامل( :تناسب بین

نظم الدرر ،البقاعی ( ،)16-14/13البحر المحیط ،ابوحیان487/7( :و .)488مقاییس
اللغة ،ابن فارس129/3( :و .)351/4( ،)130العین ،الخلیل17/2(:و .)18تهذیب

جمالت آیات مزبور ،تناسب بین آیات با

اللغة )97/15( :مفردات الراغب178( :و395( ،)572(،)179و.)396

21

همدیگر ،تناسب بین آیه  8وآیه ماقبل آن) ،ریشه
یابی ،تصریف وشرح واژه های(:ثانی عطفه،
سبیل).

22
23
24
25

26

ریشه یابی ،تصریف وشرح واژه های( :خزی،
ونذیقه).

مقاییس اللغة ،ابن فارس364/2(.)179/2(:و .)365مفردات
الراغب332(،)281(:و.)333

اعراب وتاثیر معنایی .شیوه های بالغی وتاثیر آن  .الدر المصون ،ابن سمین .)235-237/8( :التحریر والتنویر ،ابن عاشور:
(205/17و.)204
بیان آیات متشابه وتاثیر تبیینی آن.

روح المعانی ،آلوسی .)117-119/9( :ابن کثیر .399-400/5 :اضوا

تفسیر به ماثور ،معانی محتمل .ترجیح بین معانی

جامع البیان فی تاویل آی القرآن ،طبری .)574-572/18( :مفاتیح الغیب ،الفخر:

وادله آن..

(206/23و.)207

تفسیر تحلیلی سوره حج :آیات 13-11 :تحلیلی

المحرر فی أسباب نزول القرآن ،خالد المزینی(.)697-699/2نظم الدرر ،البقاعی

این آیات متضمن :سبب نزول آیه  ،11مناسبات

( ،)16-20/13البحر المحیط ،ابوحیان .)493-489/7( :مقاییس اللغة ،ابن فارس:

آیات شامل( :تناسب بین جمالت آیات مزبور،

(42/2و .)326-324/4( .)232/2( ،)43تهذیب اللغة ،االزهری353/13( :و،)354

تناسب بین آیه  11وآیه ماقبل آن ،تناسب بین

العین ،الخلیل .)442/7( :مفردات الراغب301(:و228(،)300و524(،)229و.)525

آیات با همدیگر) .ریشه یابی ،تصریف وشرح
واژه های( :حرف ،خیر ،اطمأن).
27

ریشه یابی ،تصریف وشرح واژه های :انقلب،
والعشیر).

مقاییس اللغة ،ابن فارس364/2( :و .)365مفردات الراغب681(:و.)567( ،)682
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28
29
30

31

اعراب وتاثیر معنایی .شیوه های بالغی وتاثیر آن .الدر المصون ،ابن سمین .)238-241/8( :التحریر والتنویر ،ابن عاشور-216/17( :
.)210
بیان آیات متشابه وتاثیر تبیینی آن.

روح المعانی ،آلوسی .)121-119/9( :اضواء البیان.286-284/4 :

تفسیر به ماثور ،معانی محتمل .ترجیح بین معانی

جامع البیان فی تاویل آی القرآن ،طبری .)579-575/18( :مفاتیح الغیب ،الفخر:

وادله آن..

(.)207-210/23

تفسیر تحلیلی سوره حج :آیات 16-14 :تحلیل
این آیات متضمن :مناسبات آیات شامل( :تناسب

نظم الدرر ،البقاعی ( ،)23-20/13البحر المحیط ،ابوحیان،)492-493/7( :
التحریر والتنویر ،ابن عاشور.)217-221/17( :

بین جمالت آیات مزبور ،تناسب بین آیه  11وآیه
ماقبل آن ،تناسب بین آیات با همدیگر).
ریشه یابی ،تصریف وشرح واژه های(:فَلْیَمْدُدْ،

مقاییس اللغة ،ابن فارس .)405/4( .)149/5( ،)269/5( :مفردات الراغب،)763( :

کَیْدُ ،یَغِیظُ)

( 728و..)619( ،)729

33

اعراب وتاثیر معنایی.

الدر المصون ،ابن سمین.)241-243/8( :

34

شیوه های بالغی وتاثیر آن.

التحریر والتنویر ،ابن عاشور.)217-221/17( :کشاف ،الزمخشری..)147-148/3( :

بیان آیات متشابه وتاثیر تبیینی آن.

اضواء البیان.4289-4287/4 :

تفسیر به ماثور ،معانی محتمل .ترجیح بین معانی

جامع البیان فی تاویل آی القرآن ،طبری .)583-579/18( :مفاتیح الغیب ،الفخر:

وادله آن.

(.)210-212/23

32

35
36
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