
بسمه تعالی

)دفاعیـه پایان نامـه (

دفاعیه پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

آقاي محمد امین مرادیان:دانشجو

ینیومشکمکارمرجمه هاي تباآنقیتطبو قرآننخستجزء5درينحونیتضممصادیق :باموضوع

آقاي دکتر بهمن هادیلو                      : به راهنمایی

آقاي دکتر سید فضل اهللا رضوي پور :وبه داوري

.در دانشکده علوم قرآنی مراغه برگزار گردید22/10/94در مورخه 

: دهـچکی
ــمین از . سته اگویندف هدرد موي معنام و پیان سانددر ربالغیِ مهم ن فنو، از سخندر گویی هگزیدز ویجاا تضــ

اعطاي معناي چیزي، به چیز دیگر و به بیان دیگر، قرار دادن : احوال لفظ بوده و داراي معانی متفاوتی است، از جمله
در اسماء و هـم درحـروف   در افعال هماین قاعده هم. ندلفظی به جاي لفظ دیگر به سبب این که معناي آن رامیرسا

فایده ي عمده ي تضمین، اداکردن یک لفظ، در معنـاي دو  . شودمیدرگستره ي وسیع زبان و ادبیات عرب، مشاهده
ر این اصطالح دلبته ا.تضمین لغوي نیز گفته میشودنحويعقیده ي برخی دیگر از نحویان، به تضمینبه. کلمه است

رد بحـث مـا   موعلم بدیع با رویکردي متفاوت با نحو، جایگاه مهمی را نیز به خود اختصاص داده است که با موضوع 
ر منظوامـا . انـد صورت مبسوط به آن تحت عنوان تضمین بیانی پرداختـه بیگانه است همچنین علماي بالغت نیز به

.نه چیز دیگرست ي اتضمین نحول، ین مجادرا

پیش دي متعدي هااريشو، دبالغیي و نحو، قایق مختلف صرفیو دیف اظرد جوولیل دبه آن قرت ایي آترجمهدر
ر بهکااوان فرآن، قردر ست که اتضمین ي عایت مقولهت، رین موضوعاي اجملهقرار دارد؛ ازحی ن کالم ومترجماروي 

مه هاي ارائـه شـده از قـرآن    لذا سعی شده است تا باروش توصیفی تحلیلی و با بررسی دو مورد از ترج. ستافته ر
کریم این نتیجه حاصل شود که، این موضوع درتمامی تفاسیر و ترجمه ها مورد اهتمام قرارنگرفته و باعث ترجمه یا 

ي مـی  تضمین نحوي ترجمهروش شناسایی موفقترین د صدبنـابراین در . برداشتی نادرست ازآیـه گردیـده اسـت   
. رصحیح آیات ما را رهنمون می باشدباشیم، چرا که در رسیدن به ترجمه و تفسی

قرآن، تضمین، تضمین نحوي، ترجمه ، ترجمه مکارم و ترجمه مشکینی: کلید واژه ها

)وم قرآنی مراغهـدانشکده عل( 

شـامور پژوه



بسمه تعالی

)دفاعیـه پایان نامـه (

دفاعیه پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

خانم وحیده جباروند بهروز                                   :دانشجو

آملیجوادياهللاآیتدیدگاهآیات ازغرربررسیوتحلیل:باموضوع

آقاي دکتر محمد سبحانی یامچی                      : به راهنمایی

آقاي دکتر حمید محمدي راد:وبه داوري

.قرآنی مراغه برگزار گردیددر دانشکده علوم13/10/94در مورخه 

: دهـچکی
کمـال بـه انسانرساندنبرايکهاستآسمانیکتابترینجامعوکاملترین،الهیوحیآخرینعنوانبهقرآن

دارايوالشـأن عظیم،جامع،نورآسمانیوحیاینآیاتهمه. شدنازلمحفوظلوحاز) اللهیخلیفۀمقام( نهایی
کـه دارنـد خاصـی بنـایی زیـر وکلیـدي نقشوبرجستگی،درخششآیاتازبعضیولیهستند،گرانقدرمعارف

شـده آیـات اینبهايویژهاهتماموتوجهدینیدستوراتمیاندروهستنددیگرآیاتازبسیاريفهمراهگشاي
آیـت ایشانازپسوطباطبائیعالمهراآیاتاینازشماري. رساندمیراآنهامحتوايعظمت،توجهاینکهاست

،رفیـع مضـمون دارايکههستندقرآنکلیديآیات،آیاتغرر. نمودندتوصیفآیاتغررنامبهآملیجوادياهللا
آنهـا ازايگونـه بهبرجستگی،ودرخششبرعالوهوبودهآنهااستقرارمحوریاقاطعبراهیننتیجه،بلیغمحتواي

چـون است،زیادياهمیتدارايآیاتاینشناخت.گردداستنباطاخالقییاحقوقی،فقهی،اعتقاديفراوانفروع
بـه ونمـود تفسیررادیگرآیات،آنهادادنقراربنازیرباوبردپیقرآناساسیمعارفبهتوانمیآنهاشناختبا

تعیـین آیاتهدف،اینبهنیلبراي. نموداثباتراشیعهکالمیعقایدازبسیاريویافتدستغامضاحادیثفهم
گرفتـه قـرار بررسیوتحلیلموردایشان،آثارمحوریتباوايکتابخانهروشبهآملیجوادياهللاآیتتوسطشده
.استشدهآوردهبحثتکملهعنوانبهطباطبائیعالمهانتخابیآیاتبهنسبتایشانتحلیلهمینطور. است

تفسیر،آملیجوادي،آیاتغرر: واژگان کلیدي

)وم قرآنی مراغهـدانشکده عل( 

شـامور پژوه



بسمه تعالی

)دفاعیـه پایان نامـه (

دفاعیه پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

خانم شیرین قابل نژاد                                          :دانشجو

آقاي دکتر محمد سبحانی یامچی                      : به راهنمایی: باموضوع

آقاي دکتر حمید محمدي راد: وبه داوري

.در دانشکده علوم قرآنی مراغه برگزار گردید13/10/94در مورخه 

: دهـچکی
خوبی دریافته است کـه  بهخوبی بیانگر این واقعیت است که جریان باطل نگاهی به تاریخ انبیا درآیات قرآن به

آیـد کـه   هـاي قرآنـی چنـین برمـی    از گـزارش . براي تضعیف جریان حق باید رهبري این جریان را هدف قرار دهد
دهـی  بیشترین نوع حرکات مخالفان و دشمنان پیامبران در قالب و اشکال ترور شخصـیت رهبـران دینـی سـامان    

طل را در راستاي صالحیت زدایی از رهبران جبهـه حـق، بـازگو    ودو سوره ذاریات تالش جریان باآیه پنجاه. شدمی
کردند تا با در مرحله اول سعی می. بردندآنان در جهت تضعیف رهبري حق، از شگردهاي مختلفی بهره می. نمایدمی

ایجاد تردید در حقانیت رهبري دینی، با سلب مشروعیت او در افکار عمومی و آحـاد جامعـه بـه اهـداف از پـیش      
آنها در این مرحله به دنبال آن بودنـد کـه رهبـري را فاقـد صـالحیت الزم      . ي خود دسترسی پیدا کنندشدهینتعی

نماید و ترفندهاي آنان را با خداوند به این جریان در قرآن اشاره می. معرفیو ایشان را مستحق این مسئولیت ندانند
گـام دوم  . کندگویی و ساحري بازگو مین، شاعري، دروغاي چون زدن اتهاماتی از قبیل جنوهاي ناجوانمردانهشیوه

سـوي  ي باورها بهجریان باطل در این راستا، زیر سؤال بردن منابع و مبانی رسالت رهبران دینی و تشکیک در حوزه
دشمنان در این مرحله بـه  . هاي رویین و هنجار شکنانه در جامعه در مسیر قداست شکنی از رهبري دینی استالیه
ي حق پرداخته تا از این رهگذر بتواند گامی دیگر در تضعیف جریان حق شکنی و قداست زدایی از رهبر جبههمحری

با توجه به اهمیت جایگـاه  . بردي استهزا و تحقیر استفاده میاز منظر قرآن، در این مقطع، دشمن از دو حربه. بردارد
کنـد و  ها را قاطعانـه رد مـی  تنها تمامی این تهمتدها، اوالً نهرهبري از نگاه قرآن، خداوند متعال در مقابل این ترفن

شان پرداخته داند بلکه به تبیین شخصیت پیامبران و جایگاه واقعیساحت مقدس آنها را از چنین اتهاماتی پاك می
که سعی در خدشـه  کند باکسانی ثانیاً اعالم می. تا مردم تحت تأثیر این تبلیغات سوء قرار نگیرند و به بیراهه نروند

ثالثاًبا ارائه راهکارهایی به پیامبران و پیروان ایشان بـه  . واردکردن به این جایگاه هستند، برخورد شدید خواهد کرد
.نمایدپردازد و بدین گونه حیله آنها را خنثی میها میمقابله با این دسیسه

قرآن، مبارزه فرهنگی، ترور: هاي کلیديواژه

)قرآنی مراغهوم ـدانشکده عل( 

شـامور پژوه



بسمه تعالی

)دفاعیه پایـان نامـه (

دفاعیه پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

خانم حمیده شفیـعی:دانشجو

نقش عنصر رهبري در نهضت هاي دینی از منظر قرآن کریم:با موضوع

آقاي دکتر حمید محمدي راد :به راهنمایی

سبحـانیآقاي دکتر محمد :و به داوري

.در دانشکده علوم قرآنی مراغه برگزار گردید07/07/1394در مورخه 

: دهـچکی
انسان در مسیر پیمودن راه زندگی خویش همواره نیازمند رهبر و راهنماست تا بتواند به اهـداف و مقاصـد مـد    

قرار گرفته اسـت بطـوري کـه نقـش     از این رو، این نیاز مهم و اساسی مورد توجه قرآن کریم نیز . نظرش دست یابد
رهبري را به عنوان هادي و راهنماي مردم از زوایاي گوناگون به ویژه در نهضت هاي دینـی مـورد توجـه قـرار داده     

نقش رهبري در نهضت دینی یعنی قیام هاي برخاسته از تعالیم و دستورات الهی از جایگاه ویژه اي برخـوردار  . است
این قیام هاي الهی در مقیاس اولی به واسطه ارتباط و اتصال با منبـع فـیض الهـی و    در چنین مواقعی رهبري. است

تقوا و عدالت، تعهد و تخصـص، روح سـازش   «دارا بودن عصمت و در سطح پایین تر به جهت برخورداري از جامه ي
رت جامعه و عامل اجراي مایه سیادت و قد» ...ناپذیري در مقابل باطل و اصرار در پایبندي به اصول و ضوابط الهی و 

اوامر الهی و عهده دار صیانت از آرمان هاي توحیدي، تکیه گاه و ساالر امت دینی در مبارزه با شرك و بـت پرسـتی   
.در گستره هستی است

رهبري نهضت براي ایفاي نقش بنیادین خود، در همه صحنه هاي حیات امت دینی حضوري پر رنگ و تأثیر گذار 
براي برپا داشتن بیرق توحید به تحکیم مبارزه با مظاهر طاغوت و انحراف در مبانی فکري برمی خیـزد،  زمانی. دارد

گاه با امید بخشی و تزریق و بارور کردن روحیه خود باوري جامعه را تقویت و براي تثبیت اهداف مقدسش به سامان 
ن بردن تبعیض طبقاتی به گسـترش عـدالت و   این مصلح اجتماعی براي از بی. دهی نیروي هاي وفادار دست می زند

اما در این میان از کید دشمنان غافل . براي حاکم کردن روح وحدت در میان ملت به عقد پیمان اخوت دست می زند
نشده و با خودکفایی در تسلیحات نظامی و بصیرت افزایی فتنه هاي شوم معاندان را هویدا، و در نهایـت بـا جهـاد    

.بحران ها در این عرصه به حاکمیت ارزشها یاري می رسانداقتصادي و مدیریت

)وم قرآنی مراغهـدانشکده عل( 

شـامور پژوه


