همایش بینالمللی ترجمه قرآن

طرحنامه پژوهشی
توضیحات:
این طرحنامه مبنای بررسی و انتخاب پژوهشهای قابل ارائه در همایش بینالمللی ترجمه قرآن خواهد
بود .چکیده پژوهشهای برگزیده پیش از برگزاری همایش در کتابچه چکیدهها چاپ خواهد شد .از این رو،
ضروری است که تعداد واژههای چکیده حداکثر  200واژه (به همراه  3تا  5واژه راهنما) باشد.
اطالعات تکمیلی اعم از ادبیات پژوهش ،روششناسی ،نتایج و منابع پژوهش در فرایند گزینش موثر
خواهند بود.
خواهشمند است این فرم را تکمیل و تا پایان روز  15مهر  1393به رایانامه همایش به آدرس
 conference@translationstudies.irارسال کنید .لطفاً در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد
نحوه تکمیل این فرم یا برگزاری همایش از طریق همین آدرس رایانامه با ما در تماس باشید.
اطالعات پژوهشگران:
نام و نام خانوادگی  :1کریم پارچهباف دولتی وابستگی دانشگاهی :استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن
کریم
آدرس رایانامه kdowlati@chmail.ir :شماره تلفن همراه09128081324 :
نام و نام خانوادگی  :2فاطمه قندالی وابستگی دانشگاهی :دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه
تهران
آدرس رایانامه fatemeh.ghandali@chmail.ir :شماره تلفن همراه09355326503 :
نام و نام خانوادگی :3
وابستگی دانشگاهی:
آدرس رایانامه:

شماره تلفن همراه:
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عنوان پژوهش:

ارائه ترجمه فارسی قرآن کریم با توجه به تناسب و ارتباط آیات و نقد شیوه معمول

ترجمههای قرآن

چکیده:
یکی از ویژگیهای قرآن کریم ،وجود تناسب میان آیات قرآن کریم است .این تناسب عالوه بر آیات متحد
النزول و آیات همجوار ،مابین کل آیات یک سوره نیز وجود دارد .اتحاد و پیوستگی از نوع اخیر ،از
طریق یک جامع مشترک ،یعنی موضوع محوری سوره ،صورت میگیرد .توجه به این ویژگی قرآن
کریم ،نقش مهمی در فهم مخاطب ایجاد میکند .چه اینکه یکپارچه دیدن پیکره سوره و مرتبط دانستن آیات،
منجر به کشف معانی جدیدی میشود که بدون در نظر گرفتن آن حاصل نمیشد .از سوی دیگر ،از آنجا
که تناسب میان آیات یکی از قرائن متصل سوره محسوب میشود ،الزم است در ترجمههای قرآن کریم نیز
انعکاس یابد .اما عدم توجه به این مساله ،به یکی از عوامل نقص بسیاری از ترجمههای فارسی قرآن کریم
تبدیل شده است.
در این طرح ،با هدف برجستهسازی این نقیصه ،پس از طرح مفاهیم نظری و فرایند کشف موضوع
محوری سوره ،انواع ارتباطات موجود در قرآن کریم مورد بحث قرار گرفته و راهکارهایی برای نحوه
انعکاس این ارتباطات ارائه شده است .سپس بصورت نمونه ،ترجمه سورههایی از قرآن ،در تعدادی از
ترجمههای فارسی مورد بررسی و نقد قرار گرفته است .نتیجه آنکه در عموم ترجمهها ،توجه به تناسب و
ارتباط میان آیات سوره ،در اکثر موارد مغفول واقع شده است .البته ترجمه آقای صفوی در این امر
وضعیت بهتری نسبت به سایرین دارد .در نهایت نیز ترجمهای با توجه به رویکرد فوق ،برای سور مورد
بررسی پیشنهاد شده است.
واژههای راهنما :نقد ترجمه ،ترجمههای فارسی قرآن ،تناسب آیات ،موضوع محوری
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ادبیات پژوهش
لطفًا در کادر زیر خالصهای از ادبیات پژوهش مربوط به موضوع خود را بنویسید (حداکثر  500واژه):
ترجمه:
لغتشناسان درباره ریشه لغوی واژه "ترجمه" اختالفنظر دارند .برخی آن را واژهای عربی وبرخی
دیگر آن را غیر عربی دانستهاند .از میان گروه اول ،برخی به سه حرفی بودن (رجم) و برخی دیگر به
چهار حرفی بودن ریشه آن (ترجم) حکم کرده-اند .از گروه اول ،میتوان الصحاح و مفردات را نمونه
آورد که واژه ،ذیل ماده رجم به معنای سخن گفتن از روی حدس و گمان مورد بررسی قرار گرفته است.
اما کسانی همچون صاحبان المصباح المنیر ،القاموس المحیط و مجمع البحرین نظر دوم را برگزیدهاند و
واژه ترجمه را ذیل ماده ترجم آوردهاند .عدهای نیز همچون ابن منظور و زبیدی کلمه مورد بحث را هم
ذیل ماده رجم و هم ترجم ذکر کردهاند.
اما در اصطالح برای ترجمه معانی مختلفی ذکر کردهاند؛ مانند تبلیغ كالم ،تفسیر و شرح سخن به همان
زبان اصلى ،تفسیر و شرح سخن به غیر از زبان اصلى ،بیان سیرت و اخالق و نسبت اشخاص؛ اما
درباره ترجمه قرآن کریم ،معنای "انتقال یک معنا از زبانی به زبانى دیگر ،بهگونهاى كه خواننده متن
مقصد ،همان پیام و اثرى را دریابد كه خواننده متن مبدأ دریابد" ،مناسبتر است؛ در این اصطالح به زبان
اول ،زبان مبدا و به زبان دوم ،زبان مقصد اطالق میشود .هدف از این ترجمه ،آشنا شدن اهل یك لغت و
زبان ،با پیام و معارفى است كه در لغت و زبان دیگر (مبدأ) مطرح است.
تناسب:
"تناسب" در لغت ،از ریشه "نسب" است .از نظر لغتشناسان ،تناسب به معناى پیوند و اتصال دو چیز با
یكدیگر ،همانندى ،قرابت و نزدیكى و رابطه خویشاوندی است و به نظر میرسد در اصل به معنای ارتباط
و اتصال دو چیز به یکدیگر باشد که به مرور برای کاربردهای دیگری نیز استعمال شده است .اما در
اصطالح علوم قرآن ،ربط دهنده بین آیات را "تناسب" گویند.
موضوع محوری:
یکی از ویژگیهای قرآن کریم ،وجود تناسب میان آیات قرآن کریم است .برخی این تناسب را تنها در آیات
متحد النزول ،عدهای آن را مربوط به آیات همجوار و برخی دیگر این ارتباط و تناسب را مربوط به کل
آیات موجود در یک سوره ـ هرچند که یكجا نازل نگشته و به صورت پراكنده با فاصلههاى زیاد یا كم
نازل شده باشند ـ میدانند .اتحاد و پیوستگی از نوع اخیر ،از طریق یک جامع مشترک صورت میگیرد
که همان موضوع محوری و اصلی سوره است .از موضوع محوری با تعابیر مختلف یاد میشود .شایع-
ترین اصطالح ،نظریه هدفمندی سورهها یا وحدت موضوعی است که به عنوان وجه تمایز تفسیرنگاری
معاصر از سنت کهن تفسیر قرآن شمرده شده است.
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روششناسی پژوهش
لطفًا در کادر زیر مختصری درباره روششناسی پژوهش خود بنویسید (حداکثر  300واژه):
روش پژوهش ،تحلیلی ـ تطبیقی است.
در این پژوهش ،پس از مطالعه و بررسی کلیاتی درباره ترجمه ،تناسب و موضوع محوری سور قرآنی،
ترجمه سوری از قرآن کریم درتعدادی از ترجمههای متداول فارسی مقایسه میشود .آنگاه بر اساس
موضوع محوری سور ،ترجمهها ارزیابی شده و در نهایت ترجمهای بر اساس تناسب ارائه میگردد.
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نتایج پژوهش
لطفاً در کادر زیر نتایج پژوهش خود را بنویسید (حداکثر  300واژه) .در صورتی که پژوهشتان در
جریان بوده و هنوز به پایان نرسیده است ،میتوانید کادر زیر را خالی بگذارید.
1ـ بر اساس اینکه قرآن کریم دارای چیدمان کلی الهی میباشد ،چینش آیات هر سوره بر اساس حکمت
الهی صورت پذیرفته است و تناسب مطالب به ظاهر متنوع و پراکنده در هر سوره را می توان با در نظر
داشتن غرض و محور موضوعی سوره دریافت.
 -2هرچند بسیاری از مفسران قرآن کریم به این امر مهم توجه نداشته اند و به همین سبب ،از آنچه در
گروی فهم تناسب دریافت میشود ،غفلت ورزیدهاند ،در مقابل مفسرانی به این مسئله توجه جدی داشته و
بر اساس آن ،به توضیح مراد از آیات در سور قرآنی پرداختهاند .ثمره چنین دیدگاه و تفسیری ،یکپارچگی
محتوایی آیات در تکتک سور قرآنی گردیده است.
3ـ دیدگاه تفسیری مبتنی بر توجه به یکپارچگی محتوایی آیات در سور قرآن ،سبب میگردد که در ترجمه
آیات و انتقال و ارائه معنای ظاهری آیات ،مفهوم یکپارچهای از آیات هر سوره بیان گردد تا مخاطب
ترجمه ـ که در بسیاری از موارد ،عامه مردم میباشند ـ بتواند به فهم روان ،پیوسته و یکپارچه از محتوای
سوره دست یابد.
4ـ در ترجمه قرآن کریم به زبانهای دیگر ،باید هر معنا و مفهومی که از قرائن داخلی متن سوره برمی-
آید ،در ترجمه نیز منعکس گردد .انعکاس انواع تناسب و ارتباط میان آیات ،بسته به نوع ارتباط ،از طریق
راهکارهای مختلفی امکانپذیر است.
5ـ در ترجمههای مورد بررسی ،در اکثر موارد این تناسب و ارتباط میان آیات ،مغفول واقع شده است .در
میان ترجمههای یاد شده ،ترجمه آقای محمدرضا صفوی در نشاندادن ارتباط میان عبارات و جمالت
موفقتر از سایر ترجمهها عمل کرده است.
6ـ موضوع محوری سوره در هیچیک از ترجمههای یاد شده بازتابی نداشته است و خواننده با مطالعه
ترجمه ،نمیتواند به هدف و غرض سوره دست یابد.
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منابع و مراجع
لطفًا در کادر زیر منابع و مراجع پژوهش خود را بنویسید:
منابع فارسی:
ـ قرآن کریم ،الهی قمشه ای ،ترجمه قرآن کریم ،قم :فاطمه الزهراء ،بی نا 1380 :ه.ش
ـ قرآن کریم ،انصاریان ،حسین ،ترجمه قرآن کریم ،قم :چاپخانه بزرگ قرآن کریم ،چاپ اول 1383 :ه.ش
ـ قرآن کریم ،حداد عادل ،غالمعلی ،ترجمه قرآن کریم ،مشهد :چاپخانه آستان قدس رضوی ،چاپ سوم:
 1390ه.ش
ـ قرآن کریم ،زمانی ،کریم ،ترجمه قرآن کریم ،تهران :ماه منظر ،چاپ اول1391 :ش
ـ قرآن کریم ،صفوی ،سید محمدرضا ،ترجمه قرآن کریم بر اساس المیزان ،قم :دفتر نشر معارف ،چاپ
ششم1387 :ه.ش
ـ قرآن کریم ،فوالدوند ،محمد مهدی ،ترجمه قرآن کریم ،تهران :دار القرآن الكریم (دفتر مطالعات تاریخ
ومعارف اسالمى) ،چاپ اول 1415 ،ه.ق
ـ قرآن کریم ،مشکینی ،علی اکبر ،ترجمه قرآن کریم ،قم :الهادی ،چاپ پنجم1386 :ه.ش
ـ قرآن کریم ،مکارم شیرازی ،ناصر ،ترجمه قرآن کریم ،قم :اسوه ،چاپ سوم :بی¬تا
 آقایی ،سید علی ،رهیافت وحدت موضوعی سورههای قرآن در «األساس فی التفسیر» ،پژوهش هایقرآنی ،شماره ،56زمستان 1387ه.ش ،صفحات 88تا 126
 ابن ابی اصبع مصری ،عبد العظیم بن عبد الواحد ،بدیع القرآن ،مشهد :بنیاد پژوهش های آستان قدسرضوی ،بی نا 1368 :ه.ش
 ابن بابویه ،محمد بن علی ،ثواب األعمال و عقاب األعمال ،قم :دار الشریف الرضی للنشر ،چاپ دوم: 1406ه.ق
 ابن فارس ،احمد ،معجم مقاییس اللغه ،قم :مکتب االعالم االسالمی ،چاپ اول :بی تا ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،بیروت ،دار صادر ،چاپ سوم1414 :ه.ق احمد زاده ،سید مصطفی ،وحدت موضوعی سوره ها در تفسیر تسنیم ،پژوهش های قرآنی ،شماره ،57بهار 1388ه.ش ،صفحات  82تا 109
 اسماعیلی زاده ،عباس و نساج ،مریم ،ارتباط و پیوستگی آیات قرآن در سیر تاریخی آن و نقدی بر برخیاصطالحات معاصر ،آموزه های قرآنی ،شماره  ،14پاییز و زمستان 1390ه.ش ،صفحات  151تا 168
 اشرفی ،امیر رضا ،پیوستگی آیات قرآن و نقش آن در تفسیر از منظر عالمه طباطبایی (ره) ،قرآنشناخت ،سال اول ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1387ه.ش ،صفحات  26تا 58
 اکرمی ،ایوب واسکندرلو ،محمد جواد ،انسجام مضمونی آیات و سوره های قرآن رهیافتی برای فهم بهترقرآن ،مطالعات تفسیری ،شماره  ،5بهار 1390ه.ش ،صفحات  69تا 98
 امامی ،ابوالقاسم ،نخستین شرط ترجمه قرآن كریم به زبانهاى مختلف جهان ،ترجمان وحی ،شماره ،4اسفند 1377ه.ش ،صفحات  96تا 98
 انصاری ،محمد رضا ،نگرشی بر سیر ترجمه قرآن به زبان فارسى ،ترجمان وحی ،شماره  ،1شهریور1376ه.ش ،صفحات 25تا 37
 ایازی ،سید محمد علی ،چهره پیوسته قرآن ،2صحیفه مبین ،شماره  ،4زمستان 1374ه.ش ،صفحات 9تا 18
 ــــــــــــــــــــــ ،چهره پیوسته قرآن ،4صحیفه مبین ،شماره  ،3پاییز 1374ه.ش ،صفحات  10تا 236
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 بابایی ،علی اکبر ،مکاتب تفسیری ،تهران :پژوهشکده حوزه و دانشگاه ،چاپ اول1386 :ه.ش بازرگان ،عبد العلى ،نظم قرآن ،تهران :قلم ،چاپ دوم 1375 :ه.ش بحرانی ،سید هاشم ،البرهان في تفسیر القرآن ،تهران :بنیاد بعثت ،چاپ اول 1416 ،ه.ق بقاعی ،ابراهیم بن عمر ،نظم الدرر فی تناسب اآلیات و السور ،بیروت :دار الکتب العلمیه ،بی نا ،بی تا بهرامی ،محمد ،هدفمندی سوره های قرآن در تفسیر مراغی  ،پژوهش های قرآنی ،شماره  ،57بهار1388ه.ش ،صفحات  50تا 81
 بیآزار شیرازی ،عبد الکریم ،ترجمه آوایی و تفسیر پیوسته و تاویل قرآن به قرآن ناطق ،تهران :دفترنشر فرهنگ اسالمی ،چاپ اول1376 :ه.ش
 ـــــــــــــــــــــــــــ ،ارتباط و تناسب آیات در قرآن ،کیهان اندیشه ،شماره  ،28بهمن و اسفند 1368ه.ش،صفحات  26تا 40
 پاکتچی ،احمد ،ترجمه شناسی قرآن کریم ،تهران :دانشگاه امام صادق(ع) ،چاپ اول 1392 :ه.ش جاللیان ،حبیب اهلل ،تاریخ تفسیر قرآن کریم ،تهران :اسوه ،چاپ چهارم1378 :ه.ش جوادی آملی ،عبداهلل ،تفسیر تسنیم ،ج ،9قم :نشر اسراء ،چاپ اول 1385 :ه.ش جواهری ،سید محمد حسن ،ترجمه قرآن ،دایره المعارف قرآن کریم ،جلد ششم ،قم :دفتر تبلیغات اسالمیحوزه علمیه قم ،چاپ دوم 1387 :ه.ش
 ــــــــــــــــــــــــــ ،درسنامه ترجمه ،قم:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،چاپ اول 1388 :ه.ش جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح ،تحقیق احمد عبد الغفور عطار ،بیروت :دار العلم المالیین ،چاپاول ،بی¬تا
 حجت ،هادی ،تاریخچه نقد ترجمه های فارسی قرآن کریم ،ترجمان وحی ،شماره  ،6اسفند  1378ه.ش،صفحات  49تا 61
 حجتی ،سید محمد باقر ،پژوهشی در تاریخ قرآن کریم ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،چاپ بیست ونهم1389 :ه.ش
 حری ،ابوالفضل ،بررسی سطوح ساختاری و کارکردی «ترجمه روشنگر قرآن کریم» ،کتاب ماه دین،شماره  ،164خرداد 1390ه.ش ،صفحات  54تا 69
 حسینی ،سید علی اکبر ،تناسب آیات و سور ،دایره المعارف قرآن کریم ،جلد هشتم ،قم :دفتر تبلیغاتاسالمی حوزه علمیه قم ،چاپ اول 1389 :ه.ش
 ــــــــــــــــــــــ ،وحدت موضوعی سوره های قرآن در ترازوی نقد ،پژوهش های قرآنی ،شماره  54و ،55تابستان و پاییز 1387ه.ش ،صفحات  205تا 261
 ــــــــــــــــــــــ ،دالیل ناکارآمدی نظریه وحدت موضوعی سوره های قرآن ،پژوهش های قرآنی ،شماره ،56زمستان 1387ه.ش ،صفحات  52تا 87
 حوی ،سعید ،االساس فی التفسیر ،قاهره :دار السالم ،چاپ سوم 1412 :ه.ق خامه گر ،محمد ،نگرش جامع گرایانه به سوره های قرآن ،پژوهش های قرآنی ،شماره  ،56زمستان1387ه.ش ،صفحات  19تا 51
 ــــــــــــــــ ،روش استنباط گزارههای علمی از ساختار سورهها ،پژوهش های قرآنی ،شماره  ،57بهار1388ه.ش ،صفحات  110تا 141
 ــــــــــــــــ ،ساختار هندسی سوره های قرآن ،تهران :سازمان تبلیغات اسالمی ،چاپ دوم1386 :ه.ش ــــــــــــــــ ،نظریه هدفمندي سوره ها مباني و پیشینه ،فصلنامه پژوهش های قرآنی ،شماره  51و ،52پاییز و زمستان 1386ه.ش ،صفحات 182تا 213
 ــــــــــــــــ ،نگاهی به نخستین ترجمه ساختاری از قرآن کریم ،بینات ،شماره  49و  ،50بهار و تابستان1385ه.ش ،صفحات  278تا 291
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 خرقانی ،حسن ،تناسب در آغاز و انجام آیات قرآن ،پژوهش های اجتماعی اسالمی ،شماره  ،13تابستان1377ه.ش ،صفحات  70تا 85
 خرمشاهی ،بهاءالدین ،ترجمه شادروان مهدی[محیی الدین] الهی قمشه ای ،ترجمان وحی ،شماره ،7شهریور 1379ه.ش ،شماره  ،7صفحات  4تا 21
 خوش منش ،ابوالفضل و مرادی ،گالره ،جستارهایی در زمینه نظم آهنگ قرآن کریم ،2بینات ،شماره ،25بهار 1379ه.ش ،صفحات  36تا 59
 خویی ،سید ابوالقاسم و هاشم زاده هریسی ،بیان در علوم و مسائل کلی قرآن ،تهران :وزارت ارشاد،چاپ اول1382 :ه.ش
 خوئی ،حبیب اهلل بن محمد هاشم ،منهاج البراعة في شرح نهج البالغة ،تهران :مکتبه االسالمیه ،بی نا:بی تا
 رازى ،فخرالدین ابوعبداهلل محمد بن عمر ،مفاتیح الغیب ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی ،چاپ سوم: 1420ه.ق
 راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفردات الفاظ قرآن ،بیروت :دار القلم ،چاپ اول :بی تا رامیار ،محمود ،تاریخ قرآن ،تهران :امیر کبیر ،چاپ سوم1369 :ه.ش ربیع نتاج ،سید علی اکبر ،نقش سیاق در کشف معانی قرآن از منظر مولف المیزان ،مطالعات اسالمی،تابستان 1385ه.ش ،شماره 72
 رضایی اصفهانی ،محمدعلی ،نقش دانشهای مترجم در ترجمه قرآن ،ترجمان وحی ،شماره  ،12پاییز وزمستان 1381ه.ش ،صفحات  36تا 58
ـــــــــــــــــــــــــــ ،منطق ترجمه قرآن ،قم :مرکز جهانی علوم اسالمی ،چاپ اول 1386 :ه.ش ــــــــــــــــــــــــــــ ،روش ها و سبكهاى ترجمه قرآن ،ترجمان وحی ،شماره  ،15بهار و تابستان1383ه.ش ،صفحات  33تا 61
 رفیعی ،ناصر ،نقد و بررسى ادلّه رشیدرضا در ممنوعیت ترجمه قران ،معرفت ،شماره  ،48آذر1380ه.ش ،صفحات  74تا 85
 رکنی یزدی ،محمد مهدی ،آشنایی با علوم قرآنی ،مشهد :آستان قدس ،چاپ اول1379 :ه.ش ـــــــــــــــــــــــــ ،بایستگی ترجمه قرآن در گذر زمان با نگاهی به ترجمه غالمعلی حداد عادل ،مشکوه،شماره  ،111تابستان 1390ه.ش ،صفحات  4تا 18
 زبیدی ،محمد بن محمد مرتضی ،تاج العروس من جواهر القاموس ،بیروت :دار الفکر ،چاپ اول :بی تا زرقانی ،محمد عبد العظیم ،مناهل العرفان فی علوم القرآن ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،بی نا :بی-تا
 زرکشی ،محمد بن عبداهلل ،البرهان فی علوم القرآن ،بیروت :دار المعرفه ،چاپ اول1410 :ه.ق سلطانی رنانی ،مهدی ،نقد ترجمه استاد فوالدوند ،پژوهش های قرآنی ،شماره  ،44زمستان 1384ه.ش،ص  106تا 116
 سمائی ،مریم السادات ،آیات و ارتباط آن ها از دیدگاه عالمه طباطبایی ،معرفت :شماره  ،173اردیبهشت1391ه.ش ،صفحات  77تا 92
 سمیعی (گیالنی) ،احمد ،نگارش و ویرایش ،تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ،چاپ نهم1387 :ه.ش
 سیوطی ،جالل الدین ،االتقان فی علوم القرآن ،بیروت :دار الکتب العربی ،چاپ دوم1421 :ه.ق شاذلی ،سید بن قطب بن ابراهیم ،في ظالل القرآن ،بیروت :دار الشروق ،چاپ هفدهم 1412 :،ه.ق شریف الرضی ،محمد بن حسین ،نهج البالغه (للصبحی صالح) ،قم :هجرت ،چاپ اول 1414 :ه.ق8

همایش بینالمللی ترجمه قرآن
 شمخی ،مینا ،جواز و عدم جواز ترجمه قرآن ،اللغه و االدب العربی ،شماره  ،2صیف 1433ه.ق،صفحات  141تا 169
 شیخ حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعه ،قم :موسسه آل البیت علیهم السالم ،چاپ اول1409 :ه.ق
 صالحی ،سید عباس ،پیوند معنایی سوره های قرآن ،پژوهش های قرآنی ،شماره  ،56زمستان1387ه.ش ،صفحات  4تا 18
 صدر ،محمد باقر ،دروس فی علم االصول ،بیروت :دار المنتظر ،بی نا :بی تا طالقانی ،سید عبد الوهاب ،ضرورت تحولى فراگیر در ترجمه قرآن كریم ،ترجمان وحی ،شماره ،17بهار و تابستان 1384ه.ش ،صفحات  4تا 18
 ـــــــــــــــــــــــ ،راه دستیابی به ترجمه ای مطلوب از قرآن کریم ،ترجمان وحی ،شماره  ،3شهریور1377ه.ش ،صفحات  29تا 47
 طباطبایی ،سید محمد حسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم :دفتر انتشارات اسالمى جامعهى مدرسینحوزه علمیه قم ،چاپ پنجم1417 :ه.ق
 ـــــــــــــــــــــــــــــ ،قرآن در اسالم ،تهران :دار الکتب االسالمیه ،چاپ دوم1353 :ه.ش طبرسی ،فضل بن حسن ،مكارم األخالق ،قم :الشریف الرضی ،چاپ چهارم 1412 :ه.ق ـــــــــــــــــــــــ ،مجمع البیان لعلوم القرآن ،تهران :انتشارات ناصر خسرو ،چاپ سوم 1372 :ه.ش طریحی ،فخر الدین ،مجمع البحرین ،تحقیق احمد حسینی اشکوری ،تهران :مرتضوی ،چاپ سوم:1375ه.ش
 عالمی ،روح اهلل ،منطق ،تهران :شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ،چاپ چهارم1391 :ه.ش عاملی کفهمی ،ابراهیم بن علی ،المصباح للكفعمي (جنة األمان الواقیة) ،قم :دار الرضی ،چاپ دوم: 1405ه.ق
 عباس ،فضل حسن ،النحو الوافی مع ربطه باالسالیب الرفیعه و الحیاه اللغویه المتجدده ،تهران :ناصرخسرو ،بی نا1367 :ه.ش
 ــــــــــــــــــ ،قضایا قرانیه فی الموسوعه البریطانیه ،عمان :دار الفتح ،بی نا :بی تا عقیقی بخشایشی ،عبد الرحیم ،طبقات مفسران شیعه ،قم ،نوید اسالم ،چاپ چهارم1387 :ه.ش غضنفری ،علی ،ترجمه ،پیام جاویدان ،شماره  ،7تابستان 1384ه.ش ،صفحات  73تا 98 فراهیدی ،خلیل بن احمد ،كتاب العین ،قم :نشر هجرت ،چاپ دوم :بی تا فقهی زاده ،عبد الهادی ،پژوهشی در نظم قرآن ،تهران :جهاد دانشگاهی ،چاپ اول1374 :ه.ش فیروز آبادی ،محمد بن یعقوب ،القاموس المحیط ،بیروت ،دار الکتب العلمیه ،چاپ اول :بی تا فیض کاشانی ،محمد محسن بن شاه مرتضی ،الوافي ،اصفهان :کتابخانه امام امیر المومنین علی علیهالسالم ،چاپ اول 1406 :ه.ق
 فیومی ،احمد بن محمد ،المصباح المنیر ،قم :موسسه دار الهجره ،چاپ دوم :بی تا قمی مشهدی ،محمد بن محمد رضا ،تفسیر كنز الدقائق و بحر الغرائب ،تهران :سازمان چاپ و انتشاراتوزارت ارشاد اسالمی ،چاپ اول 1368 :ه.ش
 قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر قمي ،قم :دار الکتاب ،چاپ چهارم 1367 :ه.ش کریمی نیا ،مرتضی ،یكسانى و هماهنگى ترجمه قرآن ،ترجمان وحی ،شماره  ،1شهریور 1376ه.ش،صفحات  7تا 24
 کلینی ،محمد بن یعقوب ،اصول کافی ،تهران :دار الکتب االسالمیه ،چاپ چهارم1407 :ه.ق گلجانی امیرخیز ،ایرج ،هر سوره بسان مجموعه ای منظم ،مطالعات اسالمی ،شماره  49و  ،50پاییز وزمستان 1379ه.ش ،صفحات  467تا 510
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 مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،بحاراالنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار ،بیروت ،دار احیاءالتراث العربی ،چاپ دوم 1403 :ه.ق
 مرکز ترجمه قرآن ،ترجمه جمعى قرآن مجید ،ترجمان وحی ،شماره  ،1شهریور 1376ه.ش ،صفحات 136تا 157
 مصطفوی ،حسن ،التحقیق فى كلمات القرآن الكریم ،بیروت :دارالکتب العلمیه ،چاپ سوم :بی تا معرفت ،حامد ،معرفی و نقد ترجمه قرآن کریم بر اساس المیزان ،آینه پژوهش ،شماره  ،124مهر و آبان1389ه.ش ،صفحات  66تا 78
 معرفت ،محمد هادی و موالئی نیا همدانی ،عزت اهلل ،تناسب آیات ،قم :بنیاد معارف اسالمی ،چاپ اول:1373ه.ش
 معرفت ،محمد هادی ،بحثى درباره ترجمه قرآن مجید و امكان آن ،ترجمان وحی ،شماره  ،2اسفند1376ه.ش ،صفحات  8تا 21
 ــــــــــــــــــــ ،تاریخ قرآن ،تهران :سمت ،چاپ پنجم1382 :ه.ش ـــــــــــــــــــــ ،تفسیر و مفسران ،قم :موسسه فرهنگی التمهید ،چاپ اول1379 :ه.ش ــــــــــــــــــــ ،علوم قرآنی ،قم :موسسه فرهنگی التمهید ،چاپ چهارم1381 :ه.ش مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تهران :دار الکتب االسالمیه ،چاپ اول 1374 :ه.ش. موسوی همدانی ،سید محمد باقر ،ترجمه تفسیر المیزان ،قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعه ی مدرسینحوزه علمیه قم ،چاپ پنجم 1374 :ه.ش
 مهنا ،عبداهلل علی ،لسان اللسان ،بیروت ،دار الکتب العلمیه ،چاپ اول :بی تا نجار ،علی ،اصول و مبانی ترجمه قرآن ،رشت ،کتاب مبین ،چاپ اول 1382 :ه.ش نفیسی ،شادی ،عقگرایی در تفاسیر قرن چهاردهم ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی ،چاپ اول1379 :ه.ش واحدی ،علی بن احمد ،أسباب نزول القرآن ،بیروت :دار الکتب العلمیه ،چاپ اول 1411 :ه.ق هاشمی ،سید حسین ،وحدت موضوعی سورهها در تفاسیر المنار و المیزان ،پژوهش های قرآنی ،شماره ،57بهار 1388ه.ش ،صفحات  16تا 49

منابع غیرفارسی:
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