
 اطالعیه 
 به نام خدا

 عضو محترم هیأت علمی دانشگاه

 و احترام با سالم

به نام آن علیمی که شعله ی عشق به تدریس و تعلیم و تربیت را در فانوس سینه ی پر مهر آموزگاران، معلمان، دبیران و 

نهاد و با پیوند جان ها استادان روشن نمود و ستایش و سپاس، کردگاری را سزاست که بر پیوستگی ذرات، بنیاد هستی 

 .بوستان زندگی را از علم و دانش و پژوهش بارور ساخت

یعنی قرآن کریم پیوند بیعتی مجدد  در ایام هفته کتاب و کتابخوانی برآن شدیم تا با واالترین کتاب هدایت و سعادت بشر

که با ذوق و هنر و  راهی. است آشنا شویم ببندیم و با قرآنی که در قالبی نو و با هدف پاسخگویی به شبهات روز تدوین شده

 .به آن اشاره شده است نیز نازل شد( ص)اش در نخستین آیات قرآن که بر قلب پیامبر اکرم  توانمندی

 «سوره علق» .اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق االنسان من علق، اقرأ و ربک االکرم، الذی علم بالقلم، علم االنسان ما لم یعلم

ترین و بهترین شاهکار  خواند و جالب اینکه معلم بودن خود را بعد از آفرینش پیچیده خداوند، خود را معلم می در این آیات

کند؛  نقش کلیدی استاد به عنوان مجریان آموزش و الگوهای دانشجویان بسیار مهم جلوه می. خلقت، یعنی انسان آورده است

همچون نقش ( ره)عه هستند، لذا نقش آنان به گفته حضرت امام خمینی چرا که معلمان جامعه، انسان سازان نسل جوان جام

 .انبیا است برای مردم

ویژگی های خاص را معرفی کنیم و با مساعدت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برای   قرآنی با به این بهانه برآن شدیم تا 

ه با تخفیف و یارانه تخصیصی دانشگاه و میلغی که توسط اساتید محترمی که متقاضی تهیه آن هستند این قرآن ویژه را همرا

 .تقدیم نماییمرهیخته گرامی به شما ف اساتید محترم ارائه می شود

 مسائل و کشور دانشجویی شبهات مهمترین با تا است داده قرار گرامی استادان فراروی را ارزشمند فرصتی فاخر اثر این"

 آنها گرامی استادان وقت در جویی صرفه ضمن که ،امری بیابند دلنشین و موجز صورت به را آن پاسخ و شده آشنا ای اندیشه

. سازد می نمایان را مشکل آن از رفت برون راه و کرده مرتبط دانشجویان رفتاری و روحی فکری، مسائل جدیدترین با را

 پژوهش معیارهای با را اثر این که است کیفی و کمی نظرسنجی اساس بر دقیق کار نشانه روز موضوع ۴۰۶ به پرداختن

 فراهم را دانشجویان و  خویش ضمیر روشنایی موجبات الهی کالم این از عزیز استاد آن استفاده است امید. نماید می منطبق

 "نماید

را به وجه سهم استاد واریز نموده و در نهایت فرم و تصویر فیش و  را تکمیل فرم پیوست  از اساتید عالقه مند دعوت می شود 

در اسرع وقت  پس از جمع آوری تعداد متقاضیان، قرآن مذکور تهیه وانشاهلل  .ارسال نمایند (csc@iust.ac.ir)همین ایمیل 

 .تقدیم خواهد شد

 دفتر ترویج فعالیت های قرآن و عترت و مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی
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  اثربیشتر معرفی  
 

 

مطالب کلی . شود موضوع می ۴۰۶موضوع جزئی دارد و در کل شامل  ۴۴۶موضوع کلی و  ۴۶قرآن حکیم ویژه دانشجویان، 

الهی، نبوت، پیامبران، اقوام و ادیان، معاد، بهشت، عبادات و احکام، اخالق، دین، های الهی، نعمات  شامل خداوند، توحید، سنت

ها وجود نداشته  موضوع است و شاید مجال کافی برای پرداختن به آن ۴۰۶شبهات بسیار فراتر از . شود می... امامت و والیت و 

به جامعه عرضه شود و کار در این مرحله متوقف  الزم است همچنان شبهات بازشناسی شوند، انواع جدیدی از این قرآن. است

 .نشود

ای است که در نظر اول، توجه را به خود جلب  گونه طراحی این اثر به. از طراحی و رنگ جذابی برخوردار است قرآن حکیم این 

 .همچنین پنج سال مدت زمانی است که برای تألیف آن زمان صرف شده است. کند می

تواند  شناسی برای پاسخگویی به نیاز قشر دانشجو تألیف شده است و طبیعتاً می است که با مخاطب ای این اثر محصول ویژه

 .دهد اهلل پیوند می واسطه خوبی است که دغدغه دانشجو را با متن کتاب. ارتباط دانشجو را با قرآن بیشتر سازد

این . شده است قرآن جمهوری اسالمی ایران انجام میتألیف این اثر در ادامه طرحی بوده که پیش از این در مرکز طبع و نشر 

منظور پاسخ به  آموزی در پاسخ به نیاز خیل عظیم دانشجویان و به مرکز بعد از تهیه قرآن حکیم در سطوح عمومی و دانش

 .ریزی این اثر کرده است ها اقدام به طرح نیازهای عقیدتی آن

اندیشی با همکاری مرکز آمار ایران  ها و دانشجویان در جلسات هم دانشگاهانتخاب موضوعات این اثر توسط گروهی از اساتید 

این اثر، تألیفی مشترک از حسین بابایی، جواد . های مختلف انجام شده است هزار دانشجوی رشته ۴۰منظور نظرخواهی از  به

 .باف دولتی است عالءالمحدثین و کریم پارچه

 :های این کار بگوید ا برایمان از شاخصهبه سراغ یکی از مؤلفان این اثر رفتیم ت



 شرح تفسیری بر قرآن برای مخاطبان 

این کار، یک کار تفصیلی و شرح تفسیری بر قرآن برای مخاطبان . کاری که انجام شده حاشیه تفسیری دانشجویی نام دارد

 .هست

رای عموم مردم و برای مخاطب عام بود، ما عنوان قرآن حکیم انجام شده بود که این کار ب در مرکز طبع و نشر قرآن کاری به

آموزان نیز انجام شد  برای دانش. احساس کردیم که باید برای مخاطب خاصی به نام دانشجو نیز یک چنین کاری انجام شود

 .برای دانشجویان هم که این کار انجام شده است

 محوری در تألیف قرآن دانشجویی رویکرد شبهه

رویکردمان . عاتی که برای طرح و بحث مورد نیاز دانشجویان بود را در این کار انتخاب کردیممبتنی بر همین تفکر، موضو

محوری جلو رفتند و وارد  دانشجویانمان یک مرحله از سؤال. با دانشجویان ارتباط داشتیم. محور بود محور نبود، بلکه شبهه سؤال

لمی صورت گرفت؛ مبتنی بر روش ترکیبی از رویکردهای استخراج این محورها مبتنی بر یک روش تحقیق ع. شبهات شدند

 .های الزم را استخراج کنیم کمی و کیفی استفاده کردیم تا منابع و داده

ها توزیع کردیم، جلسات متعددی با دانشجویان برگزار کردیم تا اینکه  هزار پرسشنامه در سطح دانشگاه ۴۰: وی اظهار کرد

ها شروع به تألیف کار کردیم، تقریباً  ها را تعیین کردیم و بر اساس اولویت اولویت. شناساند نیازهای دانشجویان خودش را به ما

. ها بعالوه اینجانب کار را تألیف کردند دو نفر از اساتید علوم قرآنی در دانشگاه. فرآیندی که انجام شد چنین فرآیندی بود

موضوع را نیز کریم دولتی تألیف  ۵۳المحدثین و نزدیک به موضوع را عالء ۴۶۰موضوع را بنده تألیف کردم،  ۶۶۰نزدیک 

 .کردند، که مجموعه کار بود و در نهایت هم ویرایش ادبی و علمی انجام گرفت و کار عرضه شد

 

 

 


