
 
 محسن مسچي   «جامع تفاسیر نور»افزار  معرفى نرم    

  
 اشاره  
مركز تحقیقات كامپیوترى علوم اسالمى برگى دیگر بھ كارنامھ پرافتخار خود  

خدمت درخور ستایشى « جامع تفاسیر نور»افزود و با تولید نرم افزار قرآنى 
 را بھ جامعھ قرآن پژوه و محققان علوم اسالمى عرضھ داشت.

ظر بھ اینكھ این گنجینھ عظیم، شامل امكانات فراوان و محتواى گسترده در ن 
باشد، معرفى آن بھ صورت فشرده  ھاى گوناگون چون تفسیر و ترجمھ مى زمینھ

نماید تا كاربران و پژوھشگران نسبت بھ این برنامھ ارزشمند شناخت  ضرورى مى
آن در راستاى تحقیقات ھاى متنوع و كاربردى  بیشترى پیدا كنند و از قابلیت

 ترى ببرند.  قرآنى و تفسیرى خود بھره مطلوب
  
 روند تھیھ و ھدف از تولید نرم افزار جامع تفاسیر نور  
باشد كھ از  مى ٢/٢این نرم افزار در واقع ارتقاء نرم افزار نوراالنوار  

سال عرضھ با  ٧پشتوانھ تحقیقاتى و فّنى سنگینى برخوردار، و طى حدود 
بال بى نظیرى روبرو بوده است. در طول این مدت مراحل تحلیل و طراحى و استق
سازى دیتا بھ منظور ارتقاء این نرم افزار بھ صورت جدى در مركز  فراھم

 ١٣٨٣شد كھ خوشبختانھ در سال  تحقیقات كامپیوترى علوم اسالمى پى گیرى مى
دى، عملیات فنى بھ روز سازى این نرم افزار آغاز شد. اما بھ دال یل متعّد

فرآیند تولید آن در سال یاد شده متوقف گردید ولى بار دیگر روند اجرایى 
مھرماه  ١٠شروع شده و بھ شكل طاقت فرسایى تا  ٨٤اردیبھشت  ٢٥این طرح از 

 سال جارى ادامھ یافت. 
بھ این ترتیب در این مدت نوراالنوار از یك برنامھ قرآنى بھ یك نرم افزار  

صان مركز  تخّصصى تفسیرى ارتقاء یافت و تالش چندین سالھ محّققان و متخّص
نسخھ سھ زبانھ برنامھ بھ طور  ٨٤شھریور  ٢٨تحقیقات، بھ ثمر نشست. در 

آزمایشى براى نمایشگاه جى تكس در امارات متحده عربى تولید شد و بعد از 
 گیرى افزایش یافت. ھدف اولیھ از آن محتوا و امكانات برنامھ بھ حّد چشم
بود؛ ولى از آنجا كھ در نسخھ  ٢/٢تولید این برنامھ، ارتقاء نوراالنوار

جدید نوراالنوار متون تفسیرى بسیارى گنجانده شده است بھ نرم افزار جامع 
توان گفت كھ این برنامھ در واقع  تفاسیر نور تبدیل گردید، ھر چند مى

یعنى نوراالنوار  فرایندى از امكانات و تجربیات سھ نرم افزار قدرتمند مركز
باشد كھ با  ھاى كتابخانھ فقھ مى و كتابخانھ تفسیر و امكانات و قابلیت

 تحلیل و طراحى جدید بھ منصھ ظھور رسیده است. 
از این گذشتھ، ھدف مھم در تھیھ و تنظیم جامع تفاسیر نور، تسھیل امر  

مى بھ پژوھش در حوزه تفسیر و ترجمھ قرآن كریم بوده تا محققان علوم اسال
ویژه، قرآن پژوھان بھ منابع مھم در این زمینھ دسترسى داشتھ باشند و بھ 

 سامان دھى تحقیق خود بپردازند. 
  
 ھاى موجود در لوح فشرده  ھا و زمینھ تعداد كتاب 
مجّلد است كھ  ١١١٠عنوان كتاب در  ٢٠٥جامع تفاسیر نور مشتمل بر متن كامل  

باشند و در  ى، لغت و فرھنگ نامھ قرآنى مىدر زمینھ: تفسیر، ترجمھ، آوانگار
نوع خود بى نظیر است؛ زیرا حجم تفاسیر ارائھ شده در این نرم افزار حدودًا 

محصول مؤسسھ فرھنگى ایران « جامع التفاسیر»دو برابر تفاسیر موجود در 
است. بھ جھت برخوردارى از حجم عظیمى از اطالعات مربوط بھ قرآن كریم و 

ع و كارآمد پژوھشى است كھ این لوح فشرده توانستھ است در ھاى م قابلیت تنّو
را كسب « خادم القرآن»سیزدھمین نمایشگاه بین المللى قرآن كریم عنوان 

 نماید. 
  
 ھاى قابل دستیابى تعداد تفاسیر ارائھ شده در برنامھ و زبان 
 ٤سى (مورد( و انگلی ٨٦مورد(، عربى( ٤٤عنوان تفسیر فارسى ( ١٣٤متن كامل  

مورد( از مذاھب مختلف اسالمى بھ ھمراه امكانات متنوع پژوھشى در جامع 
عنوان تفسیر انگلیسى بھ  ٤تفاسیر نور گنجانده شده است كھ در این میان، 

نام ھاى، تفسیر میر احمد على، تفسیر نمونھ، تفسیر نور القرآن و تفسیر 
عنوان نخست، در  المیزان، از تفاسیر انگلیسى این برنامھ ھستند كھ دو

 باشند.  بردارنده تفسیر كامل آیات قرآن مى
مجّلد،  ٧٥٤عنوان از تفاسیر برنامھ، تفسیر كامل در  ٨٥مطلب دیگر اینكھ  
 ٣٢عنوان تفسیر موضوعى در  ٢٢مجّلد و  ٩٠عنوان آنھا تفسیر ناقص در  ١٩

عنوان  ١٣٠باشد و مجموعًا  مجّلد مى ٢٧فرھنگنامھ واژگان قرآنى در  ٤مجّلد و 
مجّلد است كھ این موارد بھ غیر از چھار مورد تفسیر انگلیسى  ٩٠٣كتاب در 

 موجود در برنامھ است. 



  
  
 ھاى ترجمھ  ھا و زبان ترجمھ 
قابلیتى كھ بھ ارزشمندى و كارآمدى این نرم افزار كمك شایانى نموده است،  

ترجمھ فارسى كھ  ٣٦ ھاى مختلف در برنامھ است. ھاى متنوع با زبان وجود ترجمھ
ترجمھ آن برگرفتھ از تفاسیر است. در این گنجینھ قرآنى قابل دسترسى  ١٢

زبان گوناگون براى استفاده كاربران  ١٨ترجمھ خارجى بھ  ٢٨است. ضمن اینكھ 
عنوان(، ٣عنوان(، روسى( ٩ھایى چون: انگلیسى ( مختلف فراھم آمده است؛ زبان

پانیولى، پرتغالى، لھستانى، بلغارى، فرانسوى، آلمانى، ایتالیایى، اس
 آلبانیایى، تركى استانبولى، آذرى، اردو، ژاپنى، چینى، ماالیى و سواحلى.

زبان خارجى اقدام  ١٣تواند بھ جستجو در ترجمھ قرآن بھ  ھمچنین كاربر مى 
دھد و بر  نماید. بدیھى است كھ امكان مزبور كاربران بسیارى را پوشش مى

افزاید. بھ طور كلى در این كتابخانھ  ندگان برنامھ مىكن تعداد استفاده
 زبان دنیا ارائھ شده است. ١٩عنوان ترجمھ در  ٦٤الكترونیكى 

  
 ھاى برگرفتھ از تفاسیر ترجمھ 
برخى از تفاسیر فارسى و یا تفاسیر عربى ترجمھ شده بھ فارسى، ضمن تفسیر  

ین رو از متن این گونھ بھ نوعى بھ ترجمھ آیات ھم مبادرت ورزیده اند. از ا
ھاى فارسى  ترجمھ فارسى استخراج شده است كھ در شمار ترجمھ ١٢تفسیرھا، 

ھا اخذ شده اند،  ھایى كھ از متن آنھا این ترجمھ قرار گرفتھ اند. كتاب
عبارتند از: كشف االسرار، ترجمھ المیزان، تفسیر صفى علیشاه، پرتوى از 

وشن، احسن الحدیث، روض الجنان، مخزن قرآن، ترجمھ جوامع الجامع، تفسیر ر
 العرفان، ترجمھ تفسیر طبرى، ترجمھ بیان السعادة و تفسیر آسان. 

ترجمھ یاد شده بھ صورت چاپى در  ١٢الزم بھ توضیح است كھ در حال حاضر،  
 بازار وجود ندارد و فقط در ھمین برنامھ قابل دستیابى است. 

  
 ھاى تفسیرى نرم افزار  كتاب 
رھاى برنامھ بھ سھ زبان فارسى، عربى و انگلیسى از مذاھب مختلف تفسی 

ھایى مانند: زبان، قرن، مذھب، نام كتاب، نام مؤلف  اسالمى ھستند كھ از جنبھ
تواند دامنھ برنامھ را بر  اند و كاربر مى بندى و چینش و موضوع، قابل دستھ

وده مورد نظر مبناى زمینھ دلخواه خویش تعیین نماید و بھ تحقیق در محد
 بپردازد. 

  
 قابلیت تنظیم تفاسیر بر اساس قرن 
ھا و محدود نمودن حوزه تحقیق در  ھاى برنامھ دستھ بندى كتاب از جملھ ویژگى 

ھاست. اگر محقق  از جملھ آن« قرن»موارد تعیین شده است كھ تنظیم بر مبناى 
یب قرن از دوم ھاى برنامھ را بر اساس قرن دستھ بندى كند، كتب بھ ترت كتاب

شوند و اطّالعات مزبور بر حسب قرن بھ عبارت  ھجرى تا دوران معاصر فھرست مى
 ذیل خواھد بود:

 ٧مجّلد. قرن چھارم:  ٥عنوان در  ٤مجّلد. قرن سوم:  ٦عنوان در  ٢قرن دوم:  
عنوان در  ١١مجّلد. قرن ششم:  ٣٢عنوان در  ٧مجّلد. قرن پنجم:  ٤٧عنوان در 

مجّلد.  ٣١عنوان در  ٥مجّلد. قرن ھشتم:  ٢٦عنوان در  ٦ھفتم:  مجّلد. قرن ٩٤
مجّلد. قرن یازدھم:  ٣٨عنوان در  ٩مجّلد. قرن دھم:  ٨عنوان در  ٤قرن نھم: 

 ٤مجّلد. قرن سیزدھم:  ١عنوان در  ١مجّلد. قرن دوازدھم:  ٥٩عنوان در  ١٢
 ٥٥وران معاصر: مجّلد و د ٢٢٤عنوان در  ٢٩مجّلد. قرن چھاردھم:  ١٦عنوان در 
 مجّلد. ٣٤٤عنوان در 

  
 تفاسیر شیعى برنامھ  
عنوان كتاب تفسیر و ترجمھ شیعى  ١٢٥جامع تفاسیر نور مشتمل بر متن كامل  

مجّلد بھ فارسى و عربى است. برخى از این تفاسیر عبارتند از:  ٦٥٠در 
رآن جلد(، تفسیر الق ٥جلد(، نورالّثقلین ( ١٠التبیان فى تفسیر القرآن (

جلد(، المیزان فى تفسیر  ٢٠جلد(، األمثل فى تفسیر الكتاب المنزل( ٧الكریم(
جلد(، مجمع البیان فى  ٥جلد(، البرھان فى تفسیر القرآن ( ٢٠القرآن (

 ٣٠جلد(، التفسیر الفرقان ( ١٨جلد(، من ھدى القرآن ( ١٠تفسیر القرآن (
القرآن جلد(، من وحى  ٢جلد(، تفسیر االصفى ( ٢٠جزء(، تفسیر روض الجنان (

جلد( و تفسیر  ١٥جلد(، زبدة البیان فى احكام القرآن، انوار درخشان ( ٢٤(
 جلد(. ١٠نور (

جلد(، فتح  ٥متن كامل سھ تفسیر زیدى بھ نامھاى: تفسیر مقاتل بن سلیمان ( 
جلد( و تفسیر الحبرى، و متن سھ عنوان تفسیر صوفى نیز بھ  ٥القدیر (

جلد( و ترجمھ تفسیر  ٤ر بیان السعادة (جلد(، تفسی ١ھاى: تفسیر صفى ( نام
 جلد( در معرض استفاده پژوھشگر قرار گرفتھ است.  ١٤بیان السعادة (



  
  
 تفاسیر و ترجمھ سّنى موجود در نرم افزار  
مجّلد در  ٢٥٠عنوان كتاب تفسیر و ترجمھ از اھل سّنت در  ٣١متن كامل  

ھا و مذاھب مختلف  گرایش برنامھ گنجانده شده است كھ مطمئّنًا كاربران با
ھاى تطبیقى  مند گردند و محّققان نیز بھ پژوھش توانند از این قابلیت بھره مى

 در میان مذاھب اسالمى مبادرت ورزند. 
در خصوص گزینش تفاسیر شیعى سعى شده است كھ تمامى تفاسیر موجود در بازار  

تفاسیر اھل سّنت  و بعضًا نایاب در این نرم افزار قرار گیرد. اما در مورد
اولویت با تفاسیر مشھور و مورد نیاز محققان قرآنى بوده است؛ چنان كھ در 

 ھاى شیعھ و سنى نیز ھمین روند طى شده است.  خصوص ترجمھ
  
 ھاى قرآنى  لغت نامھ 
ھاى قرآنى، نیاز مبرمى بھ لغت نامھ و فرھنگ نامھ  بدیھى است كھ در پژوھش 

عنوان فرھنگ نامھ معتبر  ٤مین جھت، متن كامل ھاى قرآنى وجود دارد بھ ھ
مجّلد در این لوح فشرده عرضھ شده است كھ عبارتند از: التحقیق  ٢٧قرآنى در 

جلد( و  ١جلد(، مفردات راغب ( ٧جلد(، قاموس قرآن ( ١٣فى كلمات القرآن (
لغت نامھ عربى بھ عربى  ٢جلد(. افزون بر این، متن كامل  ٦مجمع البحرین (

جلد( بھ ھمراه  ٨جلد( و كتاب العین( ١٥ھاى لسان العرب ( مجّلد بھ نام ٢٣در 
 امكان جستجو قابل استفاده است. 

  
 ھا و امكانات برنامھ قابلیت 
طلبد؛ اما بھ طور كلى  بیان تمام امكانات فنى برنامھ، مجالى دیگر مى 
 ھا اشاره كرد.  توان بھ بارزترین این قابلیت مى
ركیبى در متن و فھرست كتب، ارتباط ھم زمان آیھ انتخابى جستجوى ساده و ت 

ھا بر اساس ترتیب نزول با استفاده از مصحف  با ترجمھ و تفسیر، تنظیم سوره
علیھ السالم و مصحف االزھر، دسترسى بھ فھرست اعالم شأن نزول  امام على

نامھ ھاى عربى بر تفسیر و ارتباط متون عربى بھ لغت نامھ ١٧استخراج شده از 
 آیند.  از جملھ امكانات كاربردى برنامھ بھ شمار مى

ھاى تطبیقى در تفاسیر  تواند بھ پژوھش مى« مقایسھ»كاربر بھ وسیلھ امكان  
ھاى آنھا اقدام نماید و ھمچنین از قابلیت ارتباط آیات با  عربى و ترجمھ

سیر آیھ مند گردد. انتقال بھ جایگاه دقیق تف ھاى مختلف بھره احادیث از جنبھ
دلخواه در متون تفاسیر، ارائھ ابزارھاى متنوع پژوھشى در صفحات گوناگون 

برنامھ )مانند: عالمت گذارى، حاشیھ نویسى، نمایھ زنى و رنگى كردن(، محدود 
اى و جلدى، و نیز محدود كردن  كردن كتب بھ وسیلھ دامنھ: كتابى، آیھ

كتاب و مؤلف از دیگر ھاى گوناگونى چون: زبان، نام  ھا بھ صورت ترجمھ
 ھاى پژوھشى برنامھ ھستند.  ویژگى

  
 روایات تفسیرى و اسباب نزول آیات  
در نظر گرفتھ « حدیث»جامع تفاسیر نور، قسمتى بھ نام « نامھ دانش»در بخش  

ھاى: شأن نزول، تفسیرى، مرتبط  شده كھ خود داراى چھار كارتابل فرعى بھ نام
تفسیر روایى و غیر روایى برنامھ،  ١٧مت، از باشد. در این قس و موضوعى مى

متن احادیثى كھ اسباب نزول آیھ از آنھا استخراج شده و یا مواردى كھ 
اند و یا از آیھ بھ عنوان  علیھم السالم بھ تفسیر آیھ پرداختھ بیت امامان اھل

اند و یا از جھت موضوعى در مورد محتواى آیھ سخنى بیان  شاھد استفاده نموده
 شود. اند، نمایش داده مى كرده

  
ھ در جامع تفاسیر نور ویژگى   ھاى در خور توّج
 ھاى برنامھ عبارتند از:  بارزترین ویژگى 
ھاى گوناگون برنامھ ارتباط وجود دارد و بھ بیان دیگر، بیش  بین بخش -  ١ 

ھاى گوناگون برنامھ برقرار  از نیم میلیون پیوند یا ارتباط میان قسمت
 گردیده است.

نوع آوا نگارى انگلیسى آیات قرآن كریم از  ٣در این نرم افزار،  -  ٢ 
كنگره آمریكا، آكسفورد و انتشارات انصاریان ارائھ شده كھ بھ كاربران، 

 كند. خاصھ انگلیسى زبانان، جھت قرائت صحیح آیات كمك شایانى مى
 ویژگى كارآمد دیگرى كھ براى كاربران بسیار قابل استفاده است، -  ٣ 

توانند از امكان تجزیھ و تركیب  قابلیت تجزیھ و تركیب آیات است. محققان مى
گرفتھ شده است، « الجدول فى اعراب القرآن»تمامى آیات قرآن كھ از كتاب 

 بھره الزم را ببرند.
امكان قرائت ترتیل ھر آیھ بھ ھمراه قرائت ترجمھ فارسى و انگلیسى  -  ٤ 

اب برنامھ است. در توضیح این امكان مفید ھاى جذ آن، از جملھ دیگر قابلیت



ترجمھ گویا در جامع تفاسیر قابل دسترسى است: یكى ترجمھ  ٢باید گفت كھ 
انگلیسى علیقلى قرائى با صداى خانم نوروزى، و دیگرى ترجمھ فارسى فوالدوند 

تواند ترتیل ھر آیھ را بھ  با صداى آقاى ھدایت فر. ضمن اینكھ كاربر مى
 گویاى آن بھ شكل متوالى استماع نماید.ھمراه ترجمھ 

ھا و تفاسیر انگلیسى، ارتباط لغت نامھ با متون عربى  جستجو در ترجمھ -  ٥ 
توان از دیگر ویژگى  زبان خارجى را مى ١٣ھا بھ  برنامھ و جستجو در ترجمھ

 ھاى چشمگیر جامع تفاسیر نور برشمرد. 
  
 ھاى صوتى و تصویرى  قابلیت 
قطعھ فیلم مرتبط با آیات در  ١٩تصویر و  ٣٩٠ت تصویرى، در خصوص امكانا 

برنامھ گنجانده شده است. البتھ تصاویر موجود ھمان تصاویر ارائھ شده در 
لوح فشرده نوراالنوار است كھ بھ زودى تصاویر جدید متعددى بھ برنامھ 

 افزوده خواھد شد. 
استفاده در رایانھ ھاى برنامھ جھت  در قرائت MP٣امكان بھ كارگیرى فناورى  

ھاى صوتى برنامھ است. بھ منظور  و دستگاه پخش صوت، از جملھ توانمندى
استفاده بھتر كاربران از برنامھ و ایجاد یك فضاى معنوى و قرآنى، 

ھاى صوتى متنّوعى در این لوح فشرده عرضھ گردیده است كھ شامل موارد  قابلیت
 باشد:  ذیل مى

د  ساتید معروف بھ نامدوره ترتیل كامل از ا ١٠ -   ھاى: سعدالغامدى، محّم
د عبدالصمد، عباس امام جامعھ، سعیدیان،  یق منشاوى، عبدالباسط محّم صّد

َّ مطرود و ابوبكر شاطرى؛  شھریار پرھیزكار، على الحذیفى، محمد جبریل، عبد
 دوره كامل قرائت تحقیق خلیل الحصرى؛ -  
قارى مشھور مصرى و ایرانى، بھ  ١٨ى ساعت با صدا ٧/٥قرائت مجلسى در  ٣٠ -  

یق منشاوى،  نام د صّد د عبدالصمد، محّم ھاى: مصطفى اسماعیل، عبدالباسط محّم
محمود على البناء، سید سعید، كریم منصورى، متولى عبدالعال، غلوش، احمد 
نعینع، طوخى، عبدالعزیز حصان، لیثى، محمد احمد بسیونى، محمود رمضان، 

د  د انور و عالّمھ طباطبائى )ره(.سعید مسّلم، محّم  محمود طبالوى، شحات محّم
ھ بھ عالقھ و نیاز خود مى  تواند بھ حذف و یا افزودن  ھمچنین كاربر با توّج

قراءات ترتیل و مجلسى مورد نظر خویش بھ برنامھ اقدام نماید و این گونھ، 
 آورد.  ھاى صوتى برنامھ مدیریت الزم و دلخواه خود را بھ عمل بر روى فایل

  
 امكانات دیگر برنامھ  
ارتباط بین مصحف عثمان طھ و ترتیل با قابلیت تكرار آیھ و رنگى كردن متن  

ھاى برنامھ است. با این توضیح كھ قابلیت  در حال قرائت، از دیگر توانمندى
دھد تا بھ حفظ آیات قرآن  انتخاب تعداد تكرار ھر آیھ، بھ كاربر امكان مى

 مبادرت ورزد.
ر مجموع، نرم افزار سھ زبانھ جامع تفاسیر نور، امكانات متنّوعى را در د 

توان بھ انتقال مطالب  اختیار كاربر قرار داده است كھ از دیگر موارد آن مى
انتخابى بھ قسمت یادداشت بھ ھمراه قابلیت ویرایش و ذخیره با فرمت دلخواه 

و نیز كاركرد  MS - Wordو چاب متن، انتقال مستقیم متن گزینشى بھ محیط 
 اشاره كرد.  ٧٢٨*١٠٢٤تمام صفحھ برنامھ در حالت 

  
 تعداد لوح فشرده برنامھ  
باشد  سى دى مى ١٥ھاى این گنیجینھ عظیم قرآنى، مجموعًا شامل  تعداد سى دى 

سى دى بھ قرائت تحقیق خلیل  ١سى دى آن بھ نصب و اصل برنامھ،  ٢كھ 
سى دى بھ قرائت ترتیل ده نفر از  ١٠و دى بھ ترجمھ صوتى  سى ٢الحصرى، 

توانند  قاریان بنام مصرى، ایرانى و عربستانى اختصاص دارد كھ كاربران مى
ھاى فشرده حاوى قرائت مورد نظرشان را تھیھ نمایند و آن را  لوح و یا لوح

 بھ برنامھ اضافھ كنند. 
 


