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 بسمه تعالی

 یادداشت دبیر همایش

 نیست ممکن جز به قرآن زیستن تو می خواهی مسلمان زیستنگر 

 

 با دیدار از بازگشت از پس پدرم بود، گذشته تولدم از سال چهار که ،4531 سال در

 و شد دستگیر ساواک مأموران توسط بار پنجمین برای اشرف،نجف در (ره)خمینیامام

 اسالمی انقالب پیروزی آستانه و 4531 سال تا را خود شکنجه و حبس مدت ترینطوالنی

 .کرد سپری

 قرآن از را خود محفوظات مشترک، کمیته انفرادی هایسلول در ایشان مقطع، همین در

 بدون ریم،ک قرآن تفسیر در بدیع ایشیوه عنوانبه را راهنما تفسیر تدوین و کرده مرور کریم

 آغاز رتفسی این نگارش اوین، دانزن به انتقال با. نمود آغاز کاغذ و قلم و قرآن به دسترسی

 022 هایدفترچه ءاختفا برای شد ایوسیله مادر، چادر و پدر عبای ها،مالقات در و شد

 .زندان از بیرون به آنها انتقال و راهنما تفسیر برگی

 هاشمی اهللآیت درگذشت از یکسال و هستم سطور این نگارش حال در که امروز

 مق علمیه حوزه فضالی و محققین از جمعی همت با «راهنما تفسیر» گذرد،می رفسنجانی

 یکی معاصر، پژوهانقرآن و مفسرین اغلب زعمبه که تفسیری است؛ شده منتشر جلد 02 در

 . است نشده نگاشته تفسیری سبک، این بر بحال تا و ماست عصر تفاسیر بهترین از

 هرکدام هک پدیدآورده را فراوانی ریتفسی آثار قرآنی،معارف فهم فزونیروبه نیاز تردیدبی

 با بیعتاط اندنوشته منقولعلمای کهتفاسیری هستند؛ خویش یپدیدآورنده و مؤلف از متأثر

 مالصدرا یرتفس در فلسفه وبوی رنگکه نیستوشکی استمتفاوت فیلسوف یک تفسیر
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 انکار رقابلغی مفسر راث فقیه، یک تفسیر در یا مورخ، یک تفسیر در که همچنان است، مشهود

 .بود خواهد

 واقعیات به نبود ناظر نیست؛ مستثنی قاعده این از نیز رفسنجانی هاشمی اهللآیت تفسیر

 تاس هاییویژگی مختلف، هاینسل برای زمان گذر در آن بودن کاربردی و نوگرایی جامعه،

 روزهای لحاص که فسیریت یافت؛ «راهنما تفسیر» در توانمی ،علم اهل ازرخی ب یگفته به که

 . است شکنجه و حبس

 این ارکان از و بود( ره)خمینی امام نهضت پرچمداران جزو جوانی از که هاشمی اهللآیت

 درباره تابیک کند، خود تفسیر نگارش به اقدام اینکه از ترقبل خیلی شد،می محسوب نهضت

 و امعهج هایدرد به او. بود هنوشت کتاب امیرکبیر یدرباره و کرده ترجمه فلسطین یمسأله

 تشخصی این و نگاه این حاصل که تفسیری. بود چاره راه پی و داشت توجه اسالمی امت

 نیز، انقالب آغاز هایسال در. است آن واقعیات و جامعه به ناظر قطعا باشد، خوردهزخم

 کمیلت تدوین، در تند،داش را دغدغه و نگرش روحیه، همین که ییالفض و محققین از گروهی

 .دارد درخود را روحیه ینا حتما راهنما تفسیر لذا کردندتفسیرتالش این تنقیح و

طبق روش قدمایی همچون  که معنا این به ست؛«نوگرا» تفاسیر یزمره در راهنما تفسیر

 آیات هایامپی هاشمی، اهللآیت بلکه نشده نوشتهالبیان مرحوم طبرسی صاحب تفسیر مجمع

 .کند ایجاد پژوهانقرآن ذهن در را هاییجرقه تواندمی که اندکرده استخراج را آنها اشارات و

 یعنی ردند؛ک یاد «قرآن از یابیبطن» عنوان تحت تفسیر، یشیوه این از معرفت اهللآیت مرحوم

 ریعص هر و نسل هر برای تا استخراج کردند آیات از را کلی هایپیامبا الغاء خصوصیت، 

  . باشد کاربردی و مفید

 «تفسیر» عنوان گرچه مجموعه این. بود خواهد تفسیر راهنمای خود واقع، در کتاب این

 پیگیری برای را نکات که است «تفسیر راهنمای» ارزشمند کتاب حقیقت در اما دارد را



 

 
 

7 اهلل هاشمی رفسنجانی آشنایی با چهرة قرآنی آیت
 

 
 سرمنشأ دانتومی خود زاینده، تتبع و تحقیق این واقع، در. کندمی اشاره پژوهانقرآن و محققین

 . باشد آینده متعدد تحقیقات

 شده گفته ای نوشته مطالبی گریخته و جسته آن، مزایای و تفسیر این معرفی در که هرچند

 آتش بر دستی دور از کنندگانمعرفی اکثر چراکه نیست؛ و نبوده گویا و کامل ولی است

 تا دمش آن بر رو این از. دبرشمارن خوبی به را آن معایب و محاسن اندنتوانسته و اندداشته

 یگفته هب که است پدری ماندگار میراث و معنوی یسرمایه بحق که اثر این بهتر معرفی برای

 ده،بر هابهره هدایت سارچشمه این از و مشغول قرآنی امور به را شریفش عمر بیشتر خود

 و ستندنشمی نشسخنا پای مشتاقانه که نمایم نسلی تقدیم و رسانده چاپ به را کتاب این

 . کردندمی چینیخوشه او قرآنی ممزوج کالم از

ثر ا "آزاد اندیشی اسالمی"که تصمیم گرفتم کتاب  4534به یاد دارم در فروردین سال 

بخش دست خطی از ایشان زینت نمایم، احرارماندگار از پدرم را چاپ نموده و روانه دل 

 پشت جلد کتاب شد با این مضمون که:

قل و ع ن سرمایه انسان برای ارتقاء به جایگاه انسان الگوی شایسته قرآنی،تریمهم»

ها بصورت استعداد و قابلیت وجود این سرمایه در وجود انسان فکر و هدایت الهی است.

گیری از این موهبت الهی با راهنمایی عقل و وحی به عهده انسان گذاشته شده دارد. بهره

 این مسئولیت است.  و عنصر اختیار و انتخاب زمینه

های فراوان و همین سرمایه گرانقدر توشه راه سعادت است که در مسیر او مشعل

 «ا از منبع وحی و عقل قرار گرفته.های راهنمفلش روشنگر و

 کنم ارهاش رجایی دکترغالمعلی مصاحبه از بخشی به سخن، پایان در که بجاست بسیار

 سال 53 این در شود پرسیده شما از و کنید مالقات را خدا اگر بود پرسیده پدرم از وقتی که

 هخاتم دوم، و قرآن کار اول،: بودندگفته ایشان داشت؟ خواهیدپاسخیچه کردید،عرضه چه

 . جنگ
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 .بخیر عاقبت و شد «مِسک هُخِتامُ» یادگار دو این گذاشتن با که بیامرزد خدایش

 هاشمی یاسر
 هجری شمسی 6931دیماه 



 
 

 

 
 قرآن جایگاه

 رفسنجانی هاشمی اهلل آیت زبان از

 شمسی هجری 4531 ردادــخ 1 هــشنبدو

  دانشجویان قرآنی ملی جشنواره دومین و بیست افتتاح در: مراسم سخنرانی

 الرحیم الرحمن اهللبسم

 آله و اهلل رسول علی السالم و الحمدهلل

 بخصوص عه،جام در قرآن حضور گرفتن اوج شاهد که کنممی شکر را خداوند

 آرزوی. باشیممی دانشجوها میان در و هادانشگاه در همه از ترمهم و هاجوان بین در

 ازب خوبی به جامعه در را خود راه قرآن که بود این قرآن و اسالم سوختگاندل دیرین

 این از بهتر چیزی و باشد داشته حضور جوامع، و مجامع ها،خانواده افراد، در و کند

 ت. نیس

 هْدى لِلَّتی هِیَنَ يَءاهذَا الْقُرْ اِنَّ: »کندمی توصیف گونهاین را خود قرآن، دخو

 هم نکاتی و کنممی اشاره آن از نکاتی به من. است آیه این در مطلب خیلی 1«اَقْوَمُ

  .کنممی عرض قرآنی، هایبرنامه و شما کارهای درباره

 طرف هب را راه ترینمستقیم و نتریشفاف پایدارترین، قرآن که گویدمی آیه این

 مه پایدار، هم اقوم. است خوابیده «اَقْوَمُ» کلمه در همه اینها. کندمی ارائه بشر سعادت

 با و است شده ثابت عمل در بلکه نیست، ادعا یک این. است شفاف هم و مستقیم

 انس و آنقر اثر است بهتر کنممی فکر. پذیرفت را آن توانمی هم عقالنیت و استدالل

                                                             
 سورة اِسراء. 3آیة  – 4
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 هک کسانی دانممی گرچه بگذارم، میان در شما با اجتماعی و فردی بُعد دو در را آن با

. است وجودشان در و کنندمی لمس را هاحرف این خودشان دارند، کار و سر قرآن با

  .کند کمک شدن بهتر به تواندمی هم ما تذکر ولی

 انسان یک زندگی داخل فردی لحاظ از قرآن اگر. کنم اشاره بُعد دو به خواهممی

 اجین و راهنما حافظ، ترینعمیق حقیقتاً کند، مأنوس قرآن با را خودش انسان و شود

 یسخت کار قرآن با انس. کندمی هدایتش که بیندمی شرایط همه در خود وجود در را

 ترانآس کارشان آیند،می بیرون قرآنی خانواده از که آنهایی زندگی، در البته نیست،

 است خوبی دوره دارند، توجه آن به ما دانشجویان االن که جوانی دوره ولی. است

 در پایدار چیزی وجودشان بند بند در قرآن حضور شدن جدّی و قرآن رسوخ که

 .کندمی خلق وجودشان

 بود این آنها از یکی شد، نقل  ابیطالبابن علی موال کلمات از که تعبیراتی همین

 هب خودم زندگی در را این من. ببرید پناه قرآن به دردهایتان و مشکالت همه در که

 شرایط در قرآن به بردن پناه که دارم ایمان و کردم تجربه خوب فرد، یک عنوان

 یک انسان برای حاالت همه در و گرفتاری اوج در یا قدرت اوج در آسان، سخت،

 .شفاست و ناجی راهنما،

 در نم. است این آنها از یکی که دارد ختلفیم ابعاد آمد، قرآن در که شفاء تعبیر

 که یحالت در بگیرد، قرار خودش زندگی در تواندمی انسان یک که شرایطی بدترین

 دگیزن در کنمنمی فکر که گذراندممی را لحظات بدترین ساواک جالّدان فشار تحت

 گاهی و راحتی احساس قرآن به بردن پناه با بیفتد، اتفاقی چنین هاانسان از خیلی

 .کردممی لذت احساس
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 ار تصمیمی هر که شرایطی و قدرت اوج در. نیست انسان برای کمی سرمایه این

 تعدیل احساس کردم،می توجه قرآن به وقت هر کنم، اجرا و بگیرم توانستممی

 تجاوز دچار گذاردنمی و کندمی آرام را انسان قرآن که کردممی احساس و کردممی

 تواندنمی انسان برای چیز هیچ. شود خود زندگی قرمز هایخط زا عبور و ظلم و

 سانان برای و خدمت شغل، دانش، کتاب، با انس البته. شود قرآن با انس جایگزین

 نسا قرآن با انسان که حالتی در یعنی. است دیگری چیز قرآن اما است، بخشلذت

 ضوریح لمس قابل و تنیس توصیفقابل که کندمی پیدا حضور عالمی به گیرد،می

 .تفکری نه و است

 هک است دلیل این به گویممی خودم از اینکه. کنممی عرض خودم از را حالتی من

 -ردــگی قرار شما استفاده مورد بتواند اگر - شخص یک تجربه عنوان به خواهممی

 سال شش به محکوم بار آخرین طوالنی، زندان در. دهید قرار خود هایبرنامه در

 و تهرف شاه پیش ما پرونده که رسیدمی هم متقنی خبرهای. بودم شده اوین در دانزن

 .کنند چه دوم دادگاه در که بوده بحث و هستند اعدام مستحق اینها که گفته شاه

 یبرا بودم، گذاشته کنار را کار همه. داشتم کار و سر قرآن با فقط زندان در من

 کردن پیدا برای گذشته در. است کمبود جامعه در دانستممی. بنویسیم قرآن کلید اینکه

 ییجا بود الزم. بفهمیم تا خواندیممی را قرآن بارها بایستمی قرآن، در مطلب یک

. نیدببی هم با را همه کند، استفاده آن از بخواهد انسان که مطلبی هر برای که باشد

 احساس قدرینا وقت یک کارم وسط کردم،می کار قرآن با زندان در که روزهایی
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 الحمدهلل تعبیرات. ردمــکمی دهــسج همانجا که کردممی داــخ از ممنونیت و ذتــل

 .شودنمی بهتر زندگی در این از گفتممی. بود برایم کاملی مصداق خدا شکر و

 قرآن زا آیاتی مختلف شرایط در و باشد داشته حفظ را قرآن انسان اگر بخصوص

 ماش برای کنممی فکر. است سازنده بسیار بدهد، بورع فکرش در و کند زمزمه را

 جدیدی ارزش خودش این که هاخانم چه و آقایان چه شدید، فضا این وارد که افرادی

 اسالمی علوم وارد و دانش و علوم وارد وسعت این با هاخانم که ماست زمان در

 و طالب بخصوص ها،طلبه و دانشجویان برای. است سرمایه بهترین شدند،

 حد در که آنهایی چه دادند، قرار موردتوجه خودشان برای را قرآن که دانشجویانی

 و گردندمی تفسیر دنبال که آنهایی چه و حفظ حد در که آنهایی چه و است قرائت

 دیگر هک آنجایی و رسندمی قرآن بطن به و کنندمی عبور هم تفسیر از که آنهایی چه

 هسرمای -شویم قرآنی و برسیم خودمان باید -کرد توصیف تواننمی کلمات با

 .است گرانبهایی

 انتجاربت و دانش از آینده در شود، قرآن با عجین خودسازی و جوانی دوره این اگر

 .است فردی لحاظ از این. کنیدمی استفاده بهتر خیلی

 را فرد دردهای همه قرآن که همانطور کنیم، نگاه قرآن به که اجتماعی لحاظ از

 ظ،الفا محتویات، که است عجیب. باشدمی هم جامعه و اجتماع پناهگاه کند،یم عالج

 بیمه و تضمین خداوند توسط قرآن حفظ. باالست قرآن سندیت و اعتبار نظم، آهنگ،

 آمد،یم آسمان از که چیزهایی از بعضی رفتن دست از نگران گاهی پیغمبر. است شده

 ببنید.« مکنیمی حفظ را قرآن ما نباش، نگران»: کردند تأکید ایشان به خداوند که بودند
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 رساندمی را حفظ استمرار 1«لَحافِظُونَۥ ا لَهُـا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنّـاِنّ»! دارد تأکید چقدر که

 را رآنق آیه، سطر نیم این در تأکید چندین با خداوند یعنی. نبود موقع همان فقط که

 ما و گذردمی سال چهارصد و هزار که االن تا بیمه ینا و کرده بیمه همیشه برای

  .است سعادت واقعاً هستیم،

 ثبت امکانات گذشته در. شودنمی گم که است ایگونه به سندها هم آینده در

 و ردهک پیدا تحقق الهی وعده این واقعاً. است دیگری گونه به االن. است نبوده اسناد

 خودش به و کرد خلق خودش خداوند که سندی .است آمده ما دست به سند این

 مینز به جبرییل یعنی امین، واسطه یک توسط گوید،می آفرین سند این خاطربه

  .شد مطرح امین رسول و پیغمبر یک توسط و فرستاده

 مخدوش سند این سندیت اینکه خاطر به است، مطرح امانت قرآن سراسر در

 رآنق آسمانی سند کردن پیاده مرحله از ما. ماست اختیار در قویم سند این االن. نشود

 وجهت قرآن به زیادی دانشمندان االن که دارد اهمیت خیلی. داریم زیادی خیلی فاصله

 و هادانش علوم، همه مختلف زوایایی از. کرد پیدا راه هادانشگاه به بخصوص کردند،

 شاراتا با. کندمی پیدا قرآن در را خود شده گم هرکسی. شودمی نگاه قرآن به هاتجربه

 .آورد در کتابها توانمی قرآن

. ستنی ایمبالغه جمله دارد، بطن هفتاد یا هفت قرآن شودمی تعبیر گاهی اینکه

 چیز همه به عالم و چیز همه خالق که خداوند که قرآن مطالب عمق از توانیمنمی

. کنیم فلتغ بکند، هدیه بشریت به را نظیریبی و جامع سند که گرفته تصمیم است،

                                                             
 سورة حِجر. 3آیة  –4
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 که متونی همین در. گنجاندمی را مطالب بخواهد طور هر و است قطعی خدا قدرت

 .شودمی استفاده و است گنجانده ماست، اختیار در

 و قرائت و الفاظ به توجه اینکه برای است، بوده مظلوم ادوار از خیلی در قرآن

 ینکها اما هست، همه اینها. شدمی قرآن از اینها امثال و استشفاء و تبرک و تشریفات

 علوم خدمات، ادب، هنر، قضاوت، اقتصاد، سیاست، حکومت، از جامعه زندگی همه

 رآنق با دانشمندانشان و کنند پیدا قرآن به راهی علوم همه و انسانی علوم اجتماعی،

 است. شده غفلت این از دلیل هر به باشند، داشته کار و سر

 اساتید و دانشجوها از خیلی بینیممی ناال ما. است بهتر خیلی وضع االن

 در یمبینمی. نویسندمی کنند،می استفاده قرآن از که موضوعاتی در را هایشانرساله

 کیلتش نیرومندی هایمجموعه االن عربستان و مصر مثل اسالمی کشورهای یــبعض

 تحویل و کنندمی خلق هم خوبی آثار و کنندمی کار قرآن ابعاد روی دارند و شده

 دهند.می

 در فقط کنم، عرض قرآن مدیریتی و اجتماعی محتوای از تابلو چند بخواهم اگر

 قرآن در تعبیراتی. است نکرده غفلت چیز هیچ از قرآن که کنممی عرض دقیقه چند

 خیلی درست معنای این با 1«ال يابِسٍ اِلّا فی كِتابٍ مُبينٍ ال رَطْبٍ وَ: »گویدمی که است

 رایب خداوند کنیم، نگاه که اول از. است گونهاین قرآن که ببریمپی نیمتوامی زود

 و معاد ات مبدأ بین و معاد تا مبدأ از که کرده تبیین را ایاسالمی دید چنان بینیجهان

 ،کنیم نگاه که را انسان. است پرداخته اینها همه و جامعه مدیریت و امامت و رسالت

 ت.نیس تعارف خداکه جانشین. استکرده معرفی میندرز خود جانشین عنوانبه اورا

                                                             
 سورة اَنعام. 33آیة  –4
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 انسان جز ایآفریده داریم، اطالع فعالً که آنجایی تا خداوند مخلوقات در

 تواندب و باشد داشته خالقیت یعنی خدایی. کند داییـخ بتواند که مـاسیـشننمی

 خلق و بگیرد مـتصمی و برسد جایی به و کند فکر و کند انتخاب باشد، داشته آفرینش

ارَكَ فَتَب ،2الرُّبُوبِيَّةُ اكُنهُهَ ةٌجَوهَرَ اَلعُبُودِيَّةُ ،1لیثَمَ اَو مِثلی اَجعَلَكَ حَتَّی اَطَعَنی عَبدي» کند،

 ازهاینی. است شده معرفی اــزیب بسیار بسیار رآنــق در انــانس.« 3لِقينَا اَحْنَنُ الْ اهللُ

 در. است آمده قرآن در جزیی ایلمس تا کنیم حساب که مشخص حکومت از انسان

 داشتند. حکم دــخداون طرف از و بودند ومــمعص ایشان خود که پیغمبر زمان

 یعنی حاکمیت 5است؟ شده تکرار قرآن در چقدر 4«اَطيعُوا الرَّسُولَ اَطيعُوا اهللَ وَ: »آیه

 داخ از نیابت به و خدا طرف از هم آن پیغمبر مثل شخصی حاکمیت، کنار در. همین

 و حضور بدون حاکمیت خداوند. کردمی توجه هم هاانسان به که آمد زمین روی در

 هر. است باز آسمان به دستش. است معصوم پیغمبر. است نخواسته را هاانسان اراده

 حقیقت چهآن و دهدمی را او سئوال جواب و آیدمی کند، احضار را جبرییل وقت

 دخداون. بود وحی مهبط هم جبرییل منهای دشخو قلب. گویدمی او به خداوند است،

 یمْ فِشاوِرْهُ وَ»: فرمایدمی پیغمبر همین به خداوند. کردمی القاء را واقعیتها او قلب به

  .کن مشورت مردم با: یعنی 6«الْاَمْرِ

                                                             
 .413، ص 420بحاراالنوار، محمدباقر مجلسی، ج  «ای بنده من! مرا فرمان بَر، تا تو را همانند خود سازم» –4
تفســیر نورالثقلین، عبدعلی بن جمعه عروسـی  « بندگی حقیقی، گوهری اســت که اســاس و ذات آن، ربوبیّت اســت» –0

  .331، ص 1حویزی، ج 
 سورة مؤمنون. 41آیة « خدا که نیکوترینِ آفرینندگان استپس متعالى و واال است » -5
 .سورة نور 31آیة « اطاعت کنید ]نیز[ بگو: خدا را اطاعت کنید و این رسول را» –1
 مورد می باشد. )اَلمُعجَمُ المُفَهرَس لِاَلفاظِ القُرآنِ الکَریم محمد فؤاد عبدالباقی(. 43تعداد تکرار  –3
 .نسورة آل عمرا 433آیة  –4
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 فهم برای. ندارد کم چیزی و است کافی خدا وحی که مطلب یک فهمیدن برای

 تمشور دستور ولی دهد،نمی چیزی کسی آدم به که جبرییل از بیشتر حقیقت

. است صریح خیلی «الْاَمْرِ یشاوِرْهُمْ فِ وَ»! کن مشورت مردم با. است ایجداگانه

 بگوییم بخواهیم اگر حاال. شودمی شامل را چیز همه و است مطلق هم «الْاَمْرِیفِ»

 الیتو حکومت، به رهاشا بیشتر امر ما اسالمی اسناد در است، مهمی مسئله به متبادر

  .کن مشورت اینها با حکومت امور در. است امامت و

 حرف ،1«اهللِ یفَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَ: »گویدمی مشورت از بعد که است این عجیب

 میمتص به و ترتیب به مشورت این از بعد یعنی .آوردنمی «واو» حرف و آوردمی «فا»

 به و کردی مشورت وقتی گویدمی. رساندمی را ترتیب عرب ادبیات در «فا. »رسیمی

 صلا این. است مهمی اصل خیلی. کن اجرا و اقدام توکل با موقع آن رسیدی، تصمیم

 االریسمردم و مردم رأی و بشر حقوق و دموکراسی بحث اصالً که شده گفته زمانی در

 جاهایی و یونان رد ایسابقه. نبود مردم مخیله در شد، نازل قرآن که محیطی آن در

 کند، تمجید و تعریف را اسالمی جامعه خواهدمی وقتی و نبوده جور این اما دارد،

  .کندمی ذکر آن برای صفت چند

 است این خدا بندگان ویژگیهای از یکی 2«بَيْنَهُمْ وَ اَمْرُهُمْ شُوري» که است این یکی

 هب استبداد و نیست ودشانخ رأی با یعنی دهند؛می انجام مشورت با را امورشان که

 نفع به کرد،می هم عقیده تحمیل اگر پیغمبر. کنندنمی عقیده تحمیل و ندارند رأی

                                                             
 .سورة آل عمران 433آیة  –2
 .سورة شوری 53آیة  –4
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 به دستور این اینکه برای اما کرد،نمی هم اشتباه و بود معصوم که او چون. بود مردم

 اداره با کارش و سر قیامت تا اسالم و بماند آینده برای ما جامعه در اصلی عنوان

 پیغمبر اطراف هایمسلمان از و پیغمبر خود عمل از اصل یک عنوان به است، امعهج

 .«بَيْنَهُمْ وَ اَمْرُهُمْ شُوري» کند،می شروع

 حاکم رپیغمب خواستندمی هم مردم و بود مطلق پیغمبر. است بیعت بعدی مسئله

 اجتماعی داد قرار و همکاری تعهد اصل، یک عنوان به گیریرأی و بیعت اما. باشند

 زا دم دنیا که امروزی برای و آینده برای. شد تعبیه خوب جامعه یک برای قرآن در

 صحنه در مردمش بیشتر حضور مقدار کشوری هر افتخار و زندمی دموکراسی

 شد. عمل بیعت به هاست،گیریتصمیم

 امدندنی نکردند، بیعت مردم که وقتی نبود، حقشان در شکی که  ابیطالب بنعلی

 تورــمش در و همکاری خودشان زمان خلفای با بود، الزم وقت هر و رفتند خانه به و

 .دکردنمی اداره را مدینه آنها غیاب در گاهی. کردندمی نصیحتشان. کردندمی شرکت

. است نآ در چیز همه که است قرآن در تعبیر یک رسیم،می که اقتصادی مسائل به

 وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِه وَ مَناكِبِها یلَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فهُوَ الَّذى جَعَلَ » سطر؛ نصف یک

 ذلول. داد قرار شما پای زیر راهوار مرکب یک مثل را زمین این خداوند ،1«اِلَيْهِ النُّشُورُ

 ها،اقیانوس آب، زمین، همه. است چموش مرکب آن مقابل در و است رام مرکب

 آنها از انبوهی باید که کوچک نهایتبی موجودات و هامعدن بزرگ، اجسام کوهها،

 بعداً. ندهست شما رام اینها همه ببینیم، را آنها میکروسکوپ با بتوانیم تا شوند جمع

                                                             
 .سورة مُلک 43آیة  –4
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 سیاستمـدار مفسّـر

 قرآن اتــادبی در مجازها. است جالبی بسیار تعبیر ،«مَناكِبِها یفَامْشُوا ف» دهدمی دستور

 کنید. حرکت و شوید سوار زمین این دوش بر گویدمی. هستند پرمعنا بسیار

 اد،اجتهالبته . دارد روشنی بسیار مشی گذاریقانون مسایل در. ماست قرآن این

 هک دینی چون. شودمی معنابی خاتمیت نباشد، اجتهاد اگر. است خاتمیت متمم

 آید،می پیش آینده در که زندگی انواع همه برای قیامت تا و باشد خاتم خواهدمی

 آن در یابتدای مسایل فقط که بود کوچکی منطقه در نزولش هم آن باشد، تهداش برنامه

. تپویاس اجتهاد دین این متمم اجتماعی، و سیاسی و جهانی مسائل نه و است مطرح

 عنوانبه ما که دارد صراحت این برای هم قرآن و داد ما به را حق این خداوند

 هک ایاساسی محورهای آن با آید،می پیش ما برای که مسئله هزاران برای گذارقانون

 کنیم. اداره درست قانون با را جامعه خودمان شد، تنظیم

تَََعْتُمْ ا اسْوَ اَعِدُّوا لَهُمْ مَ. »است پیشگیری اسالم اصلی گیریموضع دفاعی مسائل در

 ،کردند معرفی شمشیر دین را اسالم و کردند تبلیغاتی شرارت خیلی هاغربی ؛1«قُوَّةٍمِنْ 

 اسالم هایجنگ همه که است این – کنممی عرض قرآن از استفاده با - حقش ولی

 د،ــشدننمی حق حرف شدن مطرح از مانع دیگران اگر. بود پیشگیرانه و دفاعی

  .خواهدمی قطعی ورــط به رآنــق و المــاس را این. دــکردننمی جنگ انــمسلمان

 که تیوق. بزنند را حرفشان بتوانند همه که باشد ایگونه به باید فضا گویدمی

 لَّذينَ يَنْتَمِعُونَ الْقَوْلَاَ * بَشِّرْ عِبادِـفَ... » است؛ مردم با انتخابشان زدند، را حرفشان

                                                             
 .سورة اَنفال 12آیة  –4
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 گوش هاحرفبه کهاستکسیآن خداوند پیش نمونه انسان اصالً ؛1«...بِعُونَ اَحْنَنَهُـَّيَتـفَ

 .ددار هم کردنگوش وظیفه و انتخاب حق. کندمی ابــانتخ را بهترینش و دــدهمی

 هآی یک یا آیه نصف یک ظرف در اینها همه. شودمی رفتار هاانسان با جوری این

 منظم کامالً اشخارجی روابط. هست آیات از خیلی در مطالب گاهی و است آمده

 .است مسالمت برنامه نیست، جمتها برنامه اصالً ؛2«وَ اِنْ جَنَحُوا لِلنَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها. »است

 لتحمی را ناحق و بگویند زور بخواهند و کنند تجاوز ثغور و حدود از آنها اگر بله،

 مذاکره آماده آنها که آنجایی ولی. شودمی قوه اعمال هم طرف این از موقع آن کنند،

 عمل دستوری کسهیچ به عقیده انتخاب در. است مذاکره آماده هم اسالم هستند،

  .است مهم خیلی این. کندینم

 ما وجود جزو و شده تکرار دایم که بیان و عقیده آزادی سال صدها از بعد امروز

 تیشتف که بگیرید نظر در را موقعی آن اما. است ساده خیلی برایتان حرف این شد،

 دادند،نمی حاکم یک فرمان به تن که را کسانی گردن گیوتین با. بود وسیع عقاید

 قرن در نه و شد نازل وسطی قرون در قرآن. بگیرید نظر در را زمان آن. زدندمی

 جزو تاریخ اعماق که وقتی. شد نازل اروپا دوران ترینتاریک در قرآن. آزادی

  .است دوران ترینتاریک

 یفضا همه اندازه به تابلویی روی را این اگر که است ایکلمه ،3«الدّينِ یال اِكْراهَ فِ»

 این نیم،ک نصب ببینند، را این بشریت همه که ایگونه به آسمان در و بنویسیم جهان

                                                             
 .سورة زُمَر 43و  41آیات  –0
 .سورة اَنفال 14آیة  –3
 .سورة بقره 031آیة  –4
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 سیاستمـدار مفسّـر

 هرچه هب تواندمی هرکس و نیست اکراه دین در نحو هیچ به. است اسالم بزرگ افتخار

 از خبر و حکم یک خودش این. کرد تحمیل تواننمی را عقیده. برسد دارد، عقیده

 ویندبگ او به هم هرچه باشد، شتهندا قبول را چیزی آدم اگر یعنی. است واقعیت یک

 و ندک قبول باید قلب ولی کردم، قبول چشم بگوید ترس از است ممکن کن، قبول

 .بکند پیدا واقعیت تواندنمی این. نیست خوب نکند، اگر

 در شاءاهللان کنم، باز زیاد را بحث این خواهمنمی کوچک افتتاحیه جلسه این در

 حثب ترمفصل و کرد خواهم باز بیشتر را اینها کردم، روعــش که نمازجمعه هایخطبه

 .کنممی

 بریکت هستید، قرآنیان از زیادی جمع چکیده و جوهره که عزیز دانشجویان شما به

 قرآنی چهره هزار 32 میان از خواندم، دانشگاهی جهاد گزارش در که طورآن. گویممی

 نفر 122 شما آزاد، و تیدول دانشگاههای از کشور دانشگاههای همه در دانشجویی

. تیدهس قرآنی جوانان زبده حتماً. شماست برای بزرگی افتخار این و شدید انتخاب

 همخوامی کردید، انتخاب شما که راهی به ارادت اظهار و شناسیحق عنوان به هم بنده

 وطمرب کارتان به و باشد مناسب که بدهم چه کردم فکر. کنم شما تقدیم را ایهدیه

 راهنما سیرتف دوره یک رسیدند، رقابت باالی نقطه این به که کسانی از هریک به باشد،

 .کرد خواهم تقدیم

 

 اهلل ۀـرحم و عليكم السّالم و
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 راهنما تفسیر ای برکتابمقدمه

 هاشمی اهللآیت زبان از

  

 الرحیم الرحمن اللّه بسم

 را یقرآن مفاهیم دکلی تدوین زمینة نهایت در که - اثر این از جلد اولین نشر با

 هک پای دیر بس آرزوهایی. یابممی نزدیک را دیرینم آرزوهای تحقق - آوردمی فراهم

. ودب گرفته ریشه روحم و اندیشه در اسالمی، معارف در تحقیق و تحصیل دوران از

 محور و قسط میزان این و خلق برای خداوند گاه تجلی این - قرآن به که دورانی

 آن از گیریبهره طریق و یافتم می مهجور جامعه در را آن و یدماندیشمی – هدایت

 اسالم، امت اجتماعی و فردی دردهای شفابخش شهد جویندگان و محققان برای را

 .بردممی رنج ازاین و دیدم می دشوار

 از زیرناگ موضوع، یک دربارة قرآن نظر به بردن پی برای که افتادمی اتفاق گاه

. میشد تکرار باید دیگر، موضوعی در تحقیق برای کار این و شدم می آن تمامی مطالعة

 ندیک به تحقیق روند و طلبیدمی طوالنی فرصتی موضوع، هر در کاوش نتیجه، در

 .گراییدمی

 - کتاب این برای باید که گونه آن ها، قرن طی اسالمی امت چرا که بودم متأسف

 انسانی جامعة جسم و روح دردهای راستین و مبارک درمان و مردم با الهی عهد که

 یةالمعارفدائر طوالنی روزگار این طول در و نکرده ایبایسته گذاریسرمایه – است
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 سیاستمـدار مفسّـر

 ت،هدای و نور پژوهندگان و حکمت و معرفت جویندگان تا است نشده تدوین قرآنی

 .کنند پیدا خاطراطمینان و قلب شفای روح، آرامش و گیرند بهره آن از آسانی به
 

 بایدها تا هاسته از

 فتهنگر صورت عرصه این در کاری هرگز که نیست معنا بدان آوردیم چهآن البته

 با ه،شد عرضه تاکنون و گرفته صورت چهآن میان که است مقصوداین بلکه است؛

 .دارد وجود بسیار فاصلة گیرد، انجام بایست می چهآن

 همان معارف مپایه عصری هر در اسالمی دانشمندان و محققان که تفاسیری

 اما دارد؛ قرار ما اختیار در که است بهایی گران هایذخیره ،اندکرده تدوین عصر

 گرانین این همواره و است بسیار نیروی و وقت صرف نیازمند منابع، این از گیریبهره

 نیافته دست قرآن هاینظرگاه و ابعاد همة به که گذاردمی جای بر محقق برای را

 .است

 مانند موجود، معنوی و لفظی راهنماهای و موضوعی تفسیرهای نچنیهم

 مامیت برآورندة آنها، نظایر و اآلیات لمواضیع الجامع المفهرس، المعجم اآلیات،تفصیل

 .نیست محققان نیاز

 

 تکلیف احساس

 قرآنی تحقیق موضوع چند روی که - دانشمندم دوستان از یکی دوران، همان در

 شدة تدوین دستاوردهای آن همة سفری در - بود برده رنج ها سال آن طی در و کرده

 .گردید دوستان و من شدید حسرت مایة این، که داد دست از را تحقیقی
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 نقرآ در تحقیق مسیر ساختن هموار برای که دیدم می فرض خود بر زمان آن در

 این رفع و قرآنی هاینگرش دریافت و هابرداشت در بیشتر اتقان و سرعت ایجاد و

 و بود استبداد تلخ روزگار روزها، آن. بکنم اقدامی معرفتی، و دینی فرهنگ از نقیصه

 حققت برای بایسته مجالی و میشد مبارزه صرف ما، هایفرصت و نیروها از بسیاری

 .دادنمی دست عالی آرمان و مقدس احساس این

 

 گذرا هایفرصت

 وییبازج دوران کردن سپری از پس ،افتادممی زندان به که بار هر مبارزات، طول در

 قیقتح و فکر امکان ها،نگرانی و هاالتهاب و هاهیجان خاطربه معموالً که - بازپرسی و

 تمنداش تحقیق امکانات و بودم انفرادی سلول در هم معموالً و شد می سلب انسان از

 حققت برای یکاف فرصتی ادوار، این کوتاه دوران ولی بودم، مهم این انجام فکر به -

 .نبود آرمان این

 روی د،بو اختیارم در که قرآنی از استفاده با بازجویی، و انفرادی دوران در بار چند

 ایام، آن در. «جهاد»و«صبر» ،«گری اشرافی» زمینة در جمله از. کردم کار موضوع چند

 چهار در را قرآن جزء 03 حدود مجموع، در که گذشتمی قرآن حفظ به وقتم بیشتر

 در بمرت صورت به متأسفانه اکنون که کردم حفظ( ماه شانزده) کوتاه بازداشت بار

 .است نمانده محفوظ ذهنم

 نسبت هک بود تکلیفی احساس و وافر عالقة و عشق ترسیم خاطرات، این از منظور

 .داشتم قرآن به
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 سیاستمـدار مفسّـر

 ارفمع نبعم معتبرترین و ترین غنی ترین،اساسی قبله، اهل تمامی نگاه در که کتابی

ال » هک کتابی. حکمت و نظم ت،ـحکوم داوری، ابــکت. است ریـبش بلکه ی،ـاسالم

 و عزت همة با اما ؛ 1«حَمِيدٍ حَكِيمٍ مِنْ تَنْزِيلٌ خَلْفِهِ مِنْ ال وَ يَدَيْهِ بَيْنِ مِنْ الْباطِلُ يَأْتِيهِ

 مانده ناشناخته و غریب األسف مع دارد، اسالمی جوامع در کتاب این که ارجمندی

 .است

 مناسب فرصت

 ریزییپ برای گسترده مجالی و مناسب فرصتی و گردید مستجاب دعایم سرانجام

 .آمد دست به عمیق آرزوی این تحقق و طرح این

 صورت مبارزاتی اهداف منظور به که سفری از بازگشت از پس ،4531 سال در

 ویی،بازج ستیننخ مراحل همان در. شدم بازداشت ساواک عناصر توسط بود، گرفته

 دوران که نمودمی معلوم پرونده، در موجود مدارک و روز آن شرایط به توجه با

 عنوان تحت تحقیقی تهیة برای را عزم جهت بدین. بود خواهد طوالنی ام زندانی

 .کردم جزم «قرآن کلید»

 لیلتح به را امجسمی توان که - شکنجه از ناشی جراحات و ها کوفتگی رغم علی

 .بود دارا کار این آغاز برای را الزم نشاط و پایداری امروحیه – ودب برده

 گذارند،ب اختیارم در قرآنی تا خواستم مشترک، کمیتة در مستقر ساواک مأموران از

 انیس انفرادی، هایسلول در ما برای قرآن دانستند می چون کردند؛ امتناع آنان ولی

 .کندمی جبران ار تنهایی و مشکالت دردها، رنج و است خوبی

                                                             
زد، تواند آن را مغلوب ساباطل نه از پیش روى آن و نه از پشت سرش )از هیچ طرف( نمى ]که کتابى[ –4

 .سورة فصلت 10آیة  ه.اى است از سوى حکیمى ستودفرود آمده
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 آغاز رد من تصمیم برای مانعی توانستنمی قرآن، نداشتن اختیار در این، وجود با

 بیشتر هنوز روزها، آن زیرا جستم؛ یاری امحافظه از. شود محسوب مبارک راه این

 خوبی تایجن به و کرد مدد الهی توفیق. داشتم حافظه در ترتیب و لفظ با را قرآن آیات

 و مطالب از انبوهی ذهنم، صفحات ولی نداشتم؛ یادداشت وسیلة نکهای با. رسیدم

 .داد نظم و کرد ثبت خود در را قرآن مضامین

 حدود. گرفت جای ذهنم در کامالً نظر، مورد اهداف با هماهنگ کار، کلی طرح

 داشتییاد و نوشته سطر یک آنکهبی شد، انجام صورت همان به کار کمیته، در ماه یک

 .باشم داشته

 جمعی. مشد منتقل اوین زندان به کمیته از خرهباال و رسید انتها به بازجویی دوران

 ،طالقانی آقایان: بودند جمع اوین یک شمارة بند در رزمانم هم و دوستان بهترین از

 بی،کرو آقایان چندی، از پس و شیرازی ربانی انواری، الهوتی، کنی، مهدوی منتظری،

 عجم. پیوستند جمع این به دیگران و اوالدی عسکر عراقی، شهید ساوجی، موحدی

 .تیمنداش نگرانی و التهاب و بود گذشته هابازجویی دوران بود؛ توجهیقابل و وزین

 نیز ها مالقات در و داشت قرار اختیارمان در نوشتن وسایل و کتاب مقداری

 جمعی ندانز زیست فضای. کنیم تهیه بیرون از را افزارها نوشت از برخی توانستیممی

 از زمینه هخالص. بود تر مناسب تفکر و تحقیق کار برای انفرادی، زندان با مقایسه در

 و نعمت. گشت فراهم جستم،می قرآن در چهآن به بخشیدن تحقق برای جهت هر

 فرصت نای از را تحقیقی نتایج بهترین متقابالً هم من و بود تمام من بر خداوند حجت

 .کردم وقف کار این برای را خود وقت عمدة و گرفتم ها
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 سیاستمـدار مفسّـر

 اندازه هچ تا آمده دست به توفیق از که کنم ترسیم خواننده برای توانم نمی اکنون

 و الفت انس، خاطر به هایش، ناگوارایی با زندان آن در. بودم شاکر و خوشحال

 م،کرد می احساس خود در که نشاطی و شور و بودم کرده پیدا قرآن با که پیوندی

 .گذراندممی زبان یا قلب بر را «الملوک ابناء و الملوک أین» مضمون بار ندچ روزی

 مدتی، زا پس ولی نداشتم؛ اختیار در تفسیری هایکتاب کار، نخستین مراحل در

 .یافتم دست نیز تفسیر به

 

 کار شیوۀ

 شدممی مشغول - بود فجر طلوع از پس بالفاصله معموالً که - صبح نماز از بعد

 زشور و صبحانه صرف برای فقط. پرداختم می کار این به فقط ظهر یکنزد تا و

 روزهایی جز به. شدم می منفک کارم از ضروری نیازهای انجام و صبحگاهی مختصر

 تگرفمی وقت کارها، سایر و شویی ظرف و نظافت که - بودم زندان کار مسؤول که

 امر نباید ساعات، این در که دانستند می همه - کردم می جبران دیگری، وقت در و

 اب مباحثه و مذاکره به نیاز مطلب، فهم برای هم گاهی. کنند مشغول دیگری کار به

 .ودب پر دستمان زندان، محیط در جهت این از - اللّه بحمد - که آمد می پیش دیگران

 به الانف سورة از و داشتم اختیار در را البیان مجمع تفسیر فقط اعراف، سورة تا

 دویست ةدفترچ و قلم کارم ابزار تفسیر، و قرآن از غیر. رسید هم المیزان سیرتف بعد،

 رپ کامالً گونهاشاره و مختصر و فشرده هایفیش از دفتر 00 سرانجام که بود برگی

 کافی مه اینها ولی کار، کنندة تسهیل ابزار دیگر و وسایل نه و داشتم کالسور نه. شد

 .بود
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 جویی صرفه

 ناداس حجم کردن کوچک و زندان محدود امکانات و وقت از یشترب استفادة برای

 میشد؛ تهیه متراکم و ای اشاره مختصر، کوتاه، هافیش خارج، به تسهیل انتقال برای

 ندچ کنار در - شد می استفاده آن از بخشی یا و آیه یک از که - را مطلب چند مثالً

 .بود شده روان کم کم و ودب دشوار بسیار اول که نوشتم می جمله یک با عنوان

 :بود ذیل گونة به کار، چگونگی

 انسان

 بشریّت اختالف بی و متحد جامعة تاریخی سابقة تاریخ

 1... اسُ اُمَّةً واحِدَةً ـانَ النّـك :وحدت

 جامعه اختالف یا انبیا تبلیغ

النَّبِيّينَ هللُ فَبَعَثَ ا انبیا انذار تبلیغ در انذار و بشارت و کیفر و پاداش نقش بشارت

 2 ... مُنْذِرينَ مُبَشِّرينَ وَ

 پاداش کیفر

 یک با و شده نوشته فیش یازده سطر، سه دو این در شودمی مالحظه کهطوری به

 بترتیبدین. است شده تهیّه فیش چند-است مربوط عنوان چندین به که- جمله

 در دفترها خیلی در چون و گرفتمی را فیش بیست حدود دفتر، صفحة هر معموالً

 .شدمی فیش هزارها حاوی برگی، دویست دفتر هر شد،می نوشته صفحه طرف دو هر

                                                             
 .سورة بقره 045آیة . یک امّت بودند ]در آغاز[مردم –4
 .سورة بقره 045آیة . رت دهنده و اخطار کننده برانگیختپس خدا پیامبران را به عنوان بشا –0



 
28

 

 

 سیاستمـدار مفسّـر

 یشف مضمون برای مناسب و رسا شده، اصالح عبارت نهایی، متن تهیّة در طبعاً

 شده روان قلمم و ذهن چنان آن قرآن، نورانیّت و خدا لطف به و گردیدمی انتخاب

 یمترس ذهنم در آیه، مضامین و مطالب از روشنی تابلو آیه، مطالعة محض به که بود

 .کردم می ثبت دفتر در را آن سریعاً و میشد

 جزوة در که صورت این به آمد؛ من کمک به فاکر آقای کار، مدتی از پس

 انهمتأسف که کردند می تنظیم وار فهرست را آیات شمارة و هافیش عنوان ایجداگانه

 همکار برادران دارم انتظار و شد مفقود ها جزوه آن نه،خا به زندان از انتقال جریان در

 .کنند منتشر و تهیه را نظر مورد فهرست آن و پیگیری را کار این

 

 چادر و عبا

 زندان در را کار کردم فکر. شدم محکوم زندان سال شش به بدوی دادگاه در

 به بسمح مدت خوانساری، اللّه آیت توصیة با نظر، تجدید در ولی کنم، تمام توانممی

 ور این از. کنم تمام زندان در را کار توانمنمی شدکه ومعلوم یافت تقلیل سال سه

 .گرفتم زندان از خارج به دفترها انتقال به تصمیم

 زیرا کنند؛ مصادره را زحماتم محصول هاساواکی که بود نگرانی این همیشه

 گوشزد را خطر این هم وستاند و بودیم دیده زیاد را ها رذالت و ها مزاحمت گونهاین

 خالف بر ها مالقات کم کم: کرد درست نجات راه خداوند مقابل، در. کردند می

 هر در من و گرفت می انجام حضوری - بود تلفن با و شیشه پشت از که - معمول

 زیر رد همسرم دست به عبا زیر از دفتر چند یا یک اضطراب، و نگرانی با مالقاتی،
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 محصول همسرم،. پذیرفت می را خطر خود مخصوص شجاعت با او و دادممی چادر

 بیرون زندان از است، ارزش با اسالمیمان جامعة برای و برایم دانستمی که را کارم

 .نیامد پیش هم خطری خدا، لطف به که برد می

 

 زندان از بیرون

 هب پهلوی منحوس نظام سقوط و بود گرفته اوج اسالمی انقالب زندان، آخر سال

 گواینکه. ندگرفت می قرار عفو مورد دسته دسته زندانیان و بود بینی پیش قابل وضوح

 برخالف - بود شده تمام حبسشان دوران که - زندانیان از زیادی عدة اواخر، تاهمان

 ملی» آنها به که شدند می داشته نگاه زندان در اجباراً رژیم، خود موجود مقررات

 .شد می گفته« کش

 ،انقالب پیروزی از پیش و شد عفو مشمول محکومیتم، سال سه از روز ده حدود

 که تمداش بنا. آوردم خانه به خود با را هایم نوشته تمام نبود، کنترلی چون شدم؛ آزاد

 صرف آن برای وقت، ساعتی چند هم اول روزهای و دهم ادامه را قرآن کار خانه، در

 زا بیشتر انقالب، جریان در من های مسؤولیت که شد معلوم زودی به ولی کردم می

 .باشم داشته تحقیق این ادامة برای فارغی وقت بتوانم که بود آن

 هافیش تفکیک

 اسبمن اجتماعی و دینی مطالب تهیة برای سیما و صدا انقالب، پیروزی از پس 

 خالی مطالب گونه ازاین آرشیوشان زمان، درآن زیرا خواست؛ کمک من از انقالب

 و طالب از جمعی و کرد می کمک من به برداری در فیش که - ادیخواهمع آقای. بود

 من از - داشت اطالع اثر این از و بود گرفته کار به منظور این به را دانشجویان
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 سیاستمـدار مفسّـر

 اختیارشان در اجتماعی و دینی های برنامه استفادة برای را ها یادداشت که خواست

 هم اآنه و کنند تفکیک را هافیش که خواستم متقابالً و کردم قبول من و دهم قرار

 به قلمست هایفیش با حروف، ترتیب به زیادی کالسورهای نتیجه، در. کردند چنین

 .دادند من به هم نسخه یک که گرفت شکل هم ناقص فهرستی و آمد وجود

 ندگیز دربارة قم و تهران در بازداشت، از قبل که هم دیگری تحقیقی کار ضمن در

 و دادیم می انجام رزمان هم و دوستان از جمعی کمک به «معلیهم السال» ائمه

 مه کار آن گویا که شد داده سیما و صدا به بود، شده جمع بهایی گران هاییادداشت

 .است تکمیل دست در تبلیغات دفتر توسط

 و،دعاگ آقای سرپرستی به اسالمی جمهوری حزب فرهنگی بخش بعد، درمرحلة

 رها اتمامن متأسفانه که داشتند هم هایی پیشرفت و شد آنقر کلید کار تکمیل دارعهده

 .کرد زیادی کمک هاشمی، فاطمه بزرگم، صبیة مرحله آن در و شد

 میلتک برای سرمایه، این از اطالع با هم دیگری انتشاراتی مراکز فاصله، این در

 و ینسنگ دورنمای معموالً و رفتند می و گرفتند می را دفتری کردند، می مراجعه کار

 هیچ مدت، این تمام در ولی کرد، می عجز اظهار به وادار را آنها کار، وسیع دامنة

 هم آن اسالمی، امت نیازهای مشاهدة و نشد وارد خللی کار ادامة به تصمیم در وقت

 ایمانم آن،قر بیشتر شناخت برای گوناگون تقاضاهای سیل و انقالب پیروزی از پس

 .کردمی ترقوی ادامةکار ضرورت به را

 یازهان ،قرآن معارف و فرهنگ مرکز بخش قم، علمیّة حوزة اسالمی تبلیغات دفتر

 اسالمی معارف ابعاد در بیشتر تحقیق به وادار را علمیه های حوزه ها، ضرورت و
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 تحت یا خودجوش صورت به ها رشته از بسیاری در تحقیقی هایگروه و نمود

 .گرفت شکل مسؤوالن هدایت

 این هب طرح تکمیل و کار این ادامة برای قم علمیّة حوزة اسالمی تبلیغات دفتر

 دفتر این فضالی چندی، از پس. پذیرفتم اشتیاق کمال با هم من و کرد مراجعه جانب

 .شدند آشنا کار شیوة و هدف با

 و زودبازده علمی یا اجرایی کارهای فراوان های میدان و نیازها کثرت به باتوجه

 اریهمک بر، حوصله و دیربازده تحقیقاتی کارهای شایستة اندانشمند تعداد کمی

 معارف و فرهنگ مرکز» در که - کوش سخت های طلبه و فاضل برادرانی مشتاقانة

 رایب الهی امدادی و دیگر مغتنمی فرصت - تالشند در طرح این تکمیل برای« قرآن

 وزةح افاضل از جمعی بینم می اینکه از راستی به. است مقدس هدف این و جانباین

 کنندمی صرف نیرو و سوزانند می دل آن برای و اند برده پی کار اهمیت به قم علمیّة

 رد که را سپاسی و شکر حالت همان دیگر بار کنند، می اداره را کار من خود وبهتراز

 ژمردگیپ و کنم می احساس بیشتری عمق با بود، گرفته جای دلم و قلب در کار شروع

 .بینممی جبران حال در را کار رکود ندورا سال چند

 و مشاوره و جمعی دسته کار سایة در که کنم اعتراف است الزم جااین در

 در که چهآن از کار کیفیت قم، علمیّة حوزة فضالی از توجهی قابل جمع هماهنگی

 .است ترگردیدهوامیدبخش ترروشن طرح، ودورنمای بهترشده بود، من عمل و طرح

 هدف 

 تهیة قرآنی، های برداشت این تنظیم و تدوین از هدف شد، یاد چه چنان

 اختیار رد کار وقتی البته. آید شمار به قرآنی معارف و مفاهیم کلید که بود ایمجموعه
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 سیاستمـدار مفسّـر

 معارف رد تحقیق فرایند گستردگی به آنان گرفت، قرار «قرآن معارف و مرکزفرهنگ»

 آن برای و گرفتند نظر در نیز را یگرید اهداف شده، یاد هدف جزو به افزودند قرآنی

 و گرفت شکل اصلی هدف چهار مجموع، در که کردند ریزی برنامه

 :است چنین ترتیبمذکوربه اهداف. شمارآمدهابههدف آن دومین عنوانبه«کلیدقرآن»
 

 موضوعی ترتیبی تفسیر -4

( ایانپ تا حمد سورة از) ها سوره ترتیب به یــقرآن هایفیش و ها تـبرداش کلیة

 عنی،ی یابد؛ تنظیم - گردد می مشاهده کتاب تفسیر راهنما در که شکل همین به -

 .شود دهآور شده، بندیدسته و منطقی ترتیببه شودمی استفاده ازآن چهآن هرآیه،ذیل

 :از است عبارت دارد، بر در شیوه این که ای فایده

 پرهیز اب و ساده زبان با و یتفسیر غیر مطالب بدون قرآن، از کاملی تفسیر( الف

 .متفرقه هایبحث از

 مراکز در قرآنی آیات مفاهیم و هابرداشت بندیدسته روش از گیریبهره( ب

 .تحقیقی و آموزشی

 .تحقیقی کارهای برای آیه یک به مرتبط موضوعات ارائة( ج

 .قرآن موضوعی هایبحث نقد و تکامل و توسعه سازیفراهم( د
 

 قرآن( کلید) قرآن موضوعی فرهنگ-0



 

 
 

33 اهلل هاشمی رفسنجانی آشنایی با چهرة قرآنی آیت
 

 
 آوریجمع ،مطالب و عناوین الفبایی موضوعیفهرست تفسیرترتیبی، باتهیة همراه

 جهاد، بحث در مثال عنوان به شودمی ارجاع آن به مربوط آیة و سوره به و گرددمی

 .شودمی آورده گونه فهرست دارد، مطلبی آن دربارة که آیاتی کلیة نشانیِ
 

 کریم قرآن معارف اطالعات بانک -5

 و شناسایی نخست قرآنی، معارف مدارک و مآخذ منابع، کلیة مجموعه، این در

 ته،پیوس و دار نظام و منطقی نظمی اساس بر آنها محتوای سپس و شودمی گردآوری

 کاربرد بر عالوه - بخش این در آمده گرد اسناد و اطالعات. گردد می بندی طبقه

 در که است باری پر سرمایة - دارد تحقیقی زمراک و محققان برای که ای گسترده

 .آمد خواهد کار به موضوعی تفسیر تدوین

 قرآن موضوعی تفسیر-1

 از سپ موضوعی، تفسیر تهیة مجموعه، این در هدف ترین اساسی و ترین نهایی

 مکریقرآن اطالعات بانک شدنآماده و موضوعات بندی دسته و هابرداشت گردآوری

 .است

 به آمده گرد اطالعات و معارف ها، تالش این با همراه که است ورییادآ به الزم

 ردةگست و ژرف معارف و مفاهیم سریع تنظیم در خود این، که شودمی منتقل رایانه

 زمینة و اردد سزابه نقشی یکدیگر با معارف این پیوستگی و ارتباط نمایاندن و قرآن

 .آوردمی وجود به را قرآنی اطالعات پردازش و پیوند

 که نتهاا بی میدان این در انگیز حیرت و عظیم و بدیع تـصنع این از استفاده عدم

مِنْ بَعْدِه سَبْعَةُ اَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اهللِ  ۥالْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْالمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ یفِ مالَوْ اَنَّ وَ»
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 سیاستمـدار مفسّـر

 مامیدواری. است آن به نیازمند بشریت و اسالمی فمعار به ظلمی 1«اِنَّ اهللَ عَزيزٌ حَكيمٌ

 یرومندی،ن و پیشرفته امکانات چنین از بیشتر چه هر گیری بهره با علمیه، های حوزه

 .دننک جبران است، رفته اسالمی معارف و فرهنگ بر گذشته در که را ظلمی دنبتوان

 غنی گفرهن و قرآن در پژوهش کار شده، یاد اهداف تحقق با که نیست شکی

 رترب تحقیقات برای هموار ای زمینه خود همه، این بلکه گرفت؛ پایان نخواهد اسالم

 و شد خواهد افزوده اثر این بر چیزی روز هر مطمئناً و بود خواهد ترعمیق و

 ر،بزرگت اثر، اصل از مراتب به آینده، تاریخ طول در دائرةالمعارف این هایمستدرک

 .دیدگر خواهد ترجامع و ترعمیق

 یلاوا دفترهای مقایسة. ام دیده روشنی به خود کار کوتاه دوران در را رشد این من

 مرکز در که عزیزانی توسط شده افزوده هایفیش سنگین حجم و من خود اواخر و

 .مدعاست این گواه ،اندکرده جهد بذل قرآن معارف و فرهنگ

 دست به اگر را اثر این موضوعات از یک هر که است روشن اکنون هم از

 زایدبیف آن بر تواند می را جدیدی های جواب و سؤاالت بسپاریم، مربوط متخصص

 دیدگاه از فنی، و علم هر دانشمند اگر را قرآن از ای کلمه گاهی و جمله یا آیه هر و

 راه متخصص غیر اندیشة به که فهمد می آن از مطالبی دهد، قرار توجه مورد خود

 رچشمهس وحی الیزال منبع از که است قرآنی مفاهیم جاودانگی راز این و کندنمی پیدا

 ال نُوراً: »فرمود که است   علی امیرالمؤمنین ارجمند سخن عینیت این و است یافته

 « قَعرُهُ يُدرَكُ ال بَحراً وَ ، تَوَقُّدُهُ يَ بُو ال سِراجاً وَ مَصابيحُهُ تَُفَاُ

 رفسنجانی هاشمی اکبر

                                                             
 .سورة لقمان 01آیة  –4
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 هاشمی رفسنجانی درباره اهمیت تفسیر راهنمامصاحبه آیت اهلل 

 

 4534دی ماه  04مصاحبه با خبرنگار سیمای قرآن 

که احساس میکنید جامعه ما باید درباره  چهآنجناب آقای هاشمی رفسنجانی 

 تفسیر راهنما بداند، بفرمایید.

 مالعا و افکار تا بود مسلمانان برای متن ترینمطمئن و تریناساسی لاوّ از قرآن

. همیدندفمی را قرآن بایستمی وظایف این انجام برای طبعآ. کنند تنظیم آن با را خود

 رآنق مخاطبان. بود آسانتر کارشان طبیعتآ بودند، عرب قرآن، نزول منطقه مردم چون

 انستندتومی بهتر. بود ناظر هم آنها جاری مسایل بر قرآن اینکه دیگر نکته. بودند هم

 نمسلمانا برای زیادی سؤاالت موقع آن ولی. زندمی را حرف این آنقر چرا که بفهمند

 بودند، نزدیک ایشان به که کسانی و  پیامبر از را تفسیرش که آمدمی پیش

 بعد و بود گونهاین  پیامبر عصر در. بود شفاهی تفاسیر این عمده ولی. خواستندمی

 فسیرت ولی بودند، تفسیر رجعم بودند، قرآن نزول هنگام که صحابه ایشان، رحلت از

 تاکنون زمان نآ از و افتادند تفسیر نوشتن فکر به مسلمانان اینکه تا کشید طول خیلی

 لمع اسالمی و دینی دانشهای بخشهای از یکی همیشه تقریبآ گذرد،می سال 4522 که

 و انشد پیشرفت تناسب به. شودمی ترپیچیده رویم،می پیش چه هر. است تفسیر

 شاید هک دارد اشاراتی قرآن چون. شدندمی پرمعناتر و ترغنی هم تفاسیر بشری، علوم

 یدجد ابواب زمان پیشرفت با کمکم و شوندمین متوجه نزول عصر در مخاطبانش

 تهنوش که جدید تفاسیر. است گونهاین هم هنوز. دیدندمی مرتبط قرآن با را دانش

 مسایل در جدیدی مطالب همیشه ولی د،دار کم جدید کامال مطالب معموال ،شودمی
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 ییروا تفاسیر از بخشی. است مختلف هم تفسیری هایشیوه. آیدمی پیش مسحدثه

 هایشخصیت و صحابه سخنان. است حدیث قرآن، تفسیر در سندشان یعنی است،

 انسخن بخش این در ما. کنندمی نقل تفسیر سند عنوان به را  پیامبر عصر نزدیک

 رایب. دانیممی دوم قلثِ و رآنــق دلعِرا  آنها که گیریممی سند را «السالمعلیهم » ائمه

 اینکه شرط به است، «علیهم السالم» ائمه اظهارات قرآن تفسیر در سند معتبرترین ما

 .باشد صحیح

 گاهن یکپارچه را قرآن مفسران از خیلی. است قرآن به قرآن تفسیر دیگر شیوه

 این. ندکنمی کشف آیات سایر به مراجعه با دارد، ابهام که را آیاتی مضامین و کنندمی

 کنار یوقت ولی دارند، ابهام تنهایی به که هستند آیات از خیلی. است مؤثر خیلی هم

 شیوه یک این خود. چیست آیه مضمون شودمی روشن گذاریم،می دیگر آیات

 1. «عضاًبَ هُعضُبَ يُفَنِّرُ القُرآنَ اِنَّفَ» که داریم هم سند. است تفسیری

 در را خود تخصص و دانش دارند، علوم در تخصصهایی که مختلف دانشمندان

 دانش یدد از فالسفه مثال. آورندمی هم بدیعی مطالب که گیرندمی بکار قرآن تفسیر

 امروز. ندارند ثینمحد که گویندمی قرآن تفسیر در را جالبی مطالب فلسفی

 لمایع. ندارند توجه آنها به دیگران که فهمندمی قرآن از را جالبی مطالب شناسانروان

. فهمندیم قرآن از مطلبی خود دانش اساس بر هارشته از بسیاری و تاریخ طبیعی، علوم

 قرآن از جدیدتری مطالب دارند، تخصص انسانی علوم در که کسانی بخصوص

                                                             
ضی د   » – 4 ضی از آیاتش، بع سیر می کند همانا قرآن، بع سی، « یگر را تف  بحاراالنوار، محمدباقر مجل

 .043، ص 31ج 
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 علوم هب. است ختهپردا انسانی علوم به ها،دانش سایر از بیشتر قرآن چون. فهمندمی

 اشتهد زودگذری اشارات اینکه مگر ،کندمی توجه کمتر رفصِ دانش و فنی طبیعی،

 و هابرداشت خود تخصصهای در انسانی علوم دانشمندان از یک هر لذا. باشد

 .است ارزشمند انصافاً که دارند قرآن از تفاسیری

 جهت چه از سیریتف چه مثال که داد ارائه بندیجمع یک تواننمی بنابراین

 جامعی بررسی باید اوّل کند، قضاوت بخواهد انسان اگر کل در. است موردتوجه

 توانیم. هست هازمینه این در جامعی کتابهای و هشد هاییبررسی البته. باشد داشته

 یک در بخواهیم اگر. کرد باز - کوتاه مصاحبه یک در نه - میزگردها و مذاکرات در

 .مشوینمی محتوا وارد االن. شودمی زایل قرآن حق بپردازیم، مسایل آن به مصاحبه

 و اجتماعی علوم مسایل به که هستند تفاسیری قرآن تفسیرهای ترینشایع از یکی

 زا بخشی. است مسایل این متوجه قرآن از زیادی بخش. پردازندمی اخالقی مسایل

. است االحکام آیات ،شودمی شامل هم را بیشتر گاهی و 122 تا 322 بین که آیات

 االحکامآیات به مستقال تفاسیر از خیلی. است اساسی قانون و فقهی مسایل یعنی

 چون. ندباش تفسیرها گونهاین علمیه هایحوزه در تفاسیر ترینقوی شاید. پرداختند

 اب لذا. است انسانی پیشرفته علوم جزو و دارند فقه در زیادی هایکاریریزه فقها

 .بینندمی فقه از زیادی مطالب قرآن اشارات

 ریدیگ چیزهای و است آن نتیجه راهنما تفسیر فعال که کردم من که را کاری امّا

 فسیرت این با شما مخاطبان اگر کنممی فکر چون. دهممی توضیح بیشتر دارد، ادامه هم

 محقق گروه اب که موجود تفاسیر به استناد با. بدانند بیشتر هستند مایل باشند، آشنا
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 و داشتم قرآن خود و دیگر تفاسیر از که هاییبرداشت به استناد با و دیدم را آنها اکثر

 را جدیدی کار - سنت اهل روایات چه شیعی، روایات چه - احادیث به توجه با

 فرهنگ نوانعبه کتابی راه نهایت در و شد تفسیر به تبدیل راه نیمه در که کردم شروع

 .شد خواهد بود، مطرح قرآن کلید اوّل در که قرآن

 ردیم،کمی تحقیق دینی عمده مسایل درباره که طلبگی زمان در که است این علت

 اجعر قرآن نظر خواستیممی کنید فرض. کردیممی مراجعه قرآن به موضوعی هر برای

 وردم مبارزه در موقع آن که مسایلی بخصوص و تقیه صبر، معروف، به امر جهاد، به

 را قرآن باریک بایستمی بدانیمرا  عملی حکمت و اخالقی صولا و بود نیاز

 حتیاجا تفسیر به گاهی و خواندیممی را قرآن. نبود کافی هم قرآن خواندن. خواندیممی

 در هادج درباره بود بنا اگر مثال. کردیممی نگاه را تفاسیر همه بایستمی و داشتیم

 این قرآن رنظ بگوییم تا کردیممی کار طوالنی مدتهای بایستمی کنیم، تحقیق قرآن

 .است

 اخیر قرن دو یکی در. است نشده قرآن برای زیادی کار گذشته در بخش این برای

 مختصر یلیخ که نوشتند دیگر کتابهای و االیات تفصیل دیگران و هامصری ها،اروپایی

 خانهتابک در را اثری چنین خالی جای که افتادیم فکر به بنابراین. است محدود و

 خودم. کنیم پر بدانند، چیز همه مورد در را قرآن نظر خواهندمی که اسالمی محققان

 دانشجوی یک. بودم زندان در 11 و 15 سالهای در. دارد نزولی شأن. بودم فکر این در

 .بود من سلول مقابل در و زندان در ما مثل و آمده اروپا کنفدراسیون از که ایرانی

 و اشتندد قبولش. بود او به نسبت مالحظاتی بود، ارتش ارشد افسر یک پدرش چون
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 یک. خواندممی و دادمی من به گاهی که بودند داده او به کتابی. کردندمی کمک

 اشراف کتاب قرآن بود کرده ادعا و نوشته اسالم تاریخ درباره کتابی روسی دانشمند

 فکر به بالعرجزيرة اشراف بگوید ماتریالیستی و مادی تحلیلهای با خواستمی. است

 آنها .کردند ارائه قرآن نام به چیزی و اختراع را اسالم لذا کنند متحد را اعراب افتادند

 قرآن: بود نوشته. دانندمی بشری و مادی را چیز همه. ندارند قبول را خدا و وحی که

 شناآ قرآن با کمی که من. است اشراف کتاب العربجزيرة مردم کردن متحد منظور به

 اب مکی آیات خصوص به آیاتش، اکثر در قرآن. است برعکس کامال دیدم بودم،

 در نوعاً. کردندمی استثمار را مردم که است درگیر اشراف سایر و قریش اشراف

 علیه که جنگهایی بیشترین. کردندمی ظلم مردم به حقیقتاً و بودند مسلط خود طوایف

 برعکس قدر این روسی دانشمند که کردم عجبت. بود اشراف طرف از بود،  پیامبر

 رد کاغذی. کنم جمع قرآن از را اشراف به مربوط آیات افتادم فکر به. زندمی حرف

. ردمکمی یادداشت ند،آوردمی ما برای که میوه مثل وسایلی پاکت روی و نبود زندان

 دیدم. اردد جدّی برخورد اشراف و مستکبرین با که درآوردم را آیات از ایمجموعه

 .شودمی کشف خوبی چیزهای چه بپردازیم، موضوعات همه به اگر

 همه: تندگف و گرفتم پی دوستان با را بحث این آمدم، که بیرون. دادم تعمیم کمکم

 بر،ا آب، زمین، آسمان، به راجع آیات. شود بندیدسته هست، قرآن در که موضوعاتی

 مسایل و عقاب ثواب، جهنم، بهشت، حیوانات، گیاهان، کهکشانها، ذرات، کرات،

 موضوعی هر به راجع دانندمی کردند، مطالعه را قرآن که کسانی. است فراوان دیگر
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 گفته هچ اینها به راجع قرآن ببینیم تا کنیم جدا را اینها همه باید. داریم مطلب قرآن در

 .ندکمی کمک کنند تفسیر را قرآن خواهندمی که دیگران به مجموعه این. است

 برد،می زیادی وقت چون ولی. کردم شروع را کار این آمدم، بیرون که زندان از

 باید که شد معلوم و افتادم زندان به که بار آخرین. برسانم جایی به را کار نشدم موفق

 دچن و دادندمی کتاب ما به موقع این. کردم شروع زندان در باشم، زندان در سال چند

 بیرون را مطالب ایآیه هر از. خواندم دقّت این با را قرآن مهه. کردم تهیه را تفسیر

 و کردممی مطالعه دقت با را آیه اوّل «الرَّحيمِالرَّحمنِاهللِبِنمِ» از کنید فرض. آوردم

 طالبیم موضوعات این به راجع آیه این در: گفتممی و دیدممی را این به مربوط تفاسیر

 .شدمی فیش یک که گذاشتممی آیهبه  مربوط بخش کنار را موضوع. هست

 یدارب که صبح نماز از بعد من کار. کردم را کار این قرآن در کامل سال سه تقریبآ

 کنم، خدمت هازندانی هم به بایستمی که روزهایی جز. بود همین ظهر تا شدم،می

 تاآی همه مطالب. بودیم کرده تقسیم هم را خدمت. گرفتمنمی عهده بر دیگری کار

 برگی 022 دفتر 01 در که اشتمدبر یادداشت هزار 422 از بیش. کردم جدا را قرآن

 سمانآ به راجع قرآن بدانید خواهیدمی اگر مثال. بود قرآن کلید من اساسی هدف. بود

 را انآسم به مربوط آیات همه و کنیدمی پیدا قرآن کلید در را آسمان کلمه گفته، چه

 ل،طف مرد، زن، مثل حقوقی، مفاهیم یا. دارد هم فرعی ترتیب. بینیدمی آن ذیل در

 مهکل یک به راجع قرآن که بدانید بخواهید اگر. طالق و حضانت دادن، شیر کودک،

 رــسیتف با ولو را قرآنی مطالب تمام و کنیدمی پیدا کلید در را کلمه آن گفته، چه
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 هر ودب بنا. کنیدمی داپی کلمه همان ذیل در استنباط و نزول شأن ت،ــروای دیگران،

 .شود آورده کتاب این در باشد، قرآن در است ممکن که چه

 ادآز وقتی. بود سختی کار که دارد داستانی زندان از دفتر 01 آوردن بیرون البته

 به ار هایادداشت این. نداشتم علمی کار فرصت و شدمی پیروز داشت انقالب شدم،

 اجاحتی قرآنی مفاهیم به آنها. بودند شده جمع ودانشج هایبچه که دادم سیما و صدا

 آسمان مهکل بود ممکن. بود آیات ترتیب به هافیش این. بود آماده هم دفترها و داشتند

 را مطالب سیما و صدا در. بود متفرق دفتر 01 سراسر در که باشد هاسوره همه در

 مطالب و رودخانه اقیانوس، درخت، زمین، آسمان، به مربوط فیش مثال. کردند جمع

 فایل هفقس یک اندازهبه. شد ساخته زیادی بسیار فایلهای که آوردند هم کنار را دیگر

 .بودند کرده جدا هم از را آنها و درآورده

 هارتم چون. بود ناقص البته. کردند منتقل فایلها به دفترها از را مطالب یعنی

 موقع آن که دادم اسالمی یجمهور حزب دینی معارف واحد به بعد. نداشتند چندانی

 جمهوری روزنامه که کرد کار هافیش روی قدری ایشان. کردمی اداره دعاگو آقای

 نظر تحلیــل برای نظرانصاحب تا کــرد پخش شماره چند در را آنها از بخشی

: فتندگ بودند، اسالمی تبلیغات سازمان در که جنتی آقای بعداً. ماند ناتمام که بدهند

 دفتر. رسیدندن یعنی. کنند زیادی کار نتوانستند و دادم. کنیم نهایی تنظیم تا هیدبد ما به

 حوممر اموال با دوستان دیگر و باهنر شهید کمک به قبال که هم اسالمی معارف نشر

 اینکه تا تنتوانس که کند کار تا گرفت ،کندمی کار هنوز و بودیم کرده تأسیس تولیت

 موعهمج و دفاتر همه من. بدهم آنها به که دادند شنهادپی قم تبلیغات دفتر مسؤوالن
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 به روعش آقایان و دادم قم اسالمی تبلیغات دفتر به بودند، کرده دیگران که را کارهایی

 بنا چون. شد راهنما تفسیر اشنتیجه که رسیدند تفکری به کار وسط. کردند تنظیم

 دفه شود، چاپ که کتاب نآ. شودمی نوشته دارد االن که بنویسیم قرآن کلید بود

 و بگیرد قرار هم کنار و شود جدا هم از موضوعات همه که شودمی تأمین من اصلی

 که را آیه هر چون. است تفسیر یک این گفتند. شود جمع یکجا آنها به مربوط آیات

. دارید را آیات موضوع و کلمه هر برای. کردید ریز تفسیر کنید، تفکیک خواستیدمی

 جامعی فسیرت ما و است فارسی زبان به این اینکه دوم نکته. ننویسیم را فسیرت اوّل چرا

 در را وعیموض کسی وقتی یعنی. است هم تفکیکی تفسیر. نداریم فارسی زبان به

 پنجم جلد این مثال. هست هم دیگر موضوع 02 آیه این در فهمدمی بخواند، ایآیه

هُوَ عَلی كُلِّ  ءٍ فَاعْبُدُوهُ وَیْا هُوَ خالِقُ كُلِّ شَال اِلهَ اِلّ ذلِكُمُ اهللُ رَبُّكُمْ» آیه در مثال. است

 .درآوردیم مطلب 41 «ءٍ وَكيلٌیْشَ

 و ءاسما آفرینش، خالق، آسمان، مثل. است زیاد خیلی شویم، موارد وارد وقتی

 خدا، ینی،ب جهان توحید، انگیزه، تدبیر، مسؤولیت، انسان، الوهیت، وکیل، خدا، صفات

 زمین، ،وکالت نظارت، ربوبیت، فرزند، خالقیت، تنزیه، نیازی،بی ابداع، دئولوژی،ای

 ریزی هایمجموعه زیر کدام هر که موجودات و معبود علم، عصیات، عبادت، شرکت،

 .دارند

 من نظر از. است صفحه 122 تا 322 جلد هر که شودمی تفسیر جلد 02 اًمجموع

 من اصلی کار ولی. است چاپ زیر جلد 0 و شد چاپ جلد 43 بحال تا و شد تمام

 شده جلد 55 فرهنگ. شودمی بیشتر ازاین شده، قرآن فرهنگ االن بودو قرآن کلید که
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 خودش. دادند کامپیوتر به. خواهدمی تنظیم فقط و است آماده مواردش. است

 قبال. ه استکرد آسان را کارها کامپیوتر االن. کندمی جمع جا یک در را موضوعات

 .کردندمی جدا را موضوعات و نشستندمی باید دانشجویان

 ربیتیت بحث که قرآن جای هر در داشتیم، کلمه تربیت به راجع اگر کنید فرض

 صورت به ناآل فرهنگ از. شوندمی جمع جا یک تربیت به مربوط آیات باشد،

 ندانشمندا و علما نظران، صاحب تا کردیم چاپ «آ» حرف از را جلد 4 آزمایشی

 کامل رهنگف تا بدهند ما به دارند، اشکالی و اصالحی پیشنهاد یا و نقادی اگر و ببینند

 آوردند من پیش را جلد 3 االن. رسید دستم به هم خوبی پیشنهادهای. باشیم داشته

 ،بود آن من اصلی هدف. رود چاپ زیر باید نظرم به. کنممی نهایی بررسی دارم که

 خوشبخاته هک است وسطی کار یک بود، قم تبلیغات فترد پیشنهاد با که تفسیر ولی

 یک هالبت. است استفادهقابل همه و زبان فارسی برای. است گرفته قرار توجه مورد

 تربیش و دارد تخصص به احتیاج بخشهایی. است علمی و فنی مطالبش از مقدار

 ماتیکل و تاس آیات ترجمه اینکه حداقل. کنند استفاده توانندمی همه و است عمومی

 .شد داده توضیح

 که بینندب را آیه توانندمی کنند، سخنرانی یا بنویسند خواهندمی که کسانی برای

 رآنق کلید آرزویم بیشتر. بزنند حرف آن به راجع توانندمی و دارد موضوع 02 یا 42

 ندبفهم احتر خیلی توانندمی باشد، افراد کتابخانه در کتاب آن اگر کنممی فکر و است

 اختیار در و کنیم CD توانیممی. است آیاتی چه کلمه فالن مثال به راجع قرآن در که
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. بفهمند تراح خیلی دکمه یک زدن با توانندمی که بگذاریم دارند، کامپیوتر که کسانی

 .است قرآن کجای در و چیست مطالب این

 این دنبال به قم یاسالم تبلیغات دفتر. افتادند المعارفرةدائ فکر به تفسیر از بعد

 جلد 53 که بود مختصر نوشتم، من که چیزهایی. بنویسد قرآن المعارفرةدائ که رفت

 آزمایشی را جلد یک هم آن از. دهندمی شرح را ایواژه هر المعارفرةدائ در. شد

 ارک دارند و مشغولند زیادی عده که گذاشتند نظرانصاحب اختیار در و کردند چاپ

 رهنگف یا کلید ولی. دهممی نظر گاهی فقط و بینممی کمتر را آن من البته. کنندمی

 .شود خواهم،می چهآن تا هستم متصدی را قرآن

 کم فسیرت. است خالی دنیا هایکتابخانه در جایش و مهم بسیار مسئله کنممی فکر

. دارد وجود عربی و فارسی بخواند، تفسیر بخواهد که ایسلیقه با کس هر. نیست

 ،همه نیاز مورد واقعآ که نیست قرآن مطالب تفکیک. است فراوان هم قرآن مهترج

 مطالبی به راجع جامع صورت به را قرآن نظر خواهندمی که است محققان بخصوص

 زندان. است زندان کار محصول. است شده فراهم مقدماتش هللابحمد که ببینند

 ارک کامل فراغت با نستمتوا که سال سه آن در ولی داشت، برایم زیادی ضررهای

 هک کنممی شکر را خداوند همیشه. آوردم دست به خوبی نتیجه دهم، انجام متمرکز

. کنم سازیزمینه را بزرگ کار آن که دادنمی فرصت جاری کارهای نبودم، زندان اگر

 من چون. نمک تشکر صمیمانه کردند، تکمیل را کار این که خوبی دوستان از باید البته

 اگر هک کردند نگاه را مهم تفاسیر همه تقریبآ آقایان و بودم دیده را تفسیر سه دو،

 شدن املترک در که دادند داشت، توضیح به نیاز اگر و کنند اضافه افتاده ملق از مطلبی
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 ایکاره قرآن فرهنگ تنظیم و کلمات کردن جمع در هم االن و داشت تأثیر تفسیر

 قرآن فرهنگ باشم این شاهد هستم زنده تا که است این آرزویم همه. کردند خوبی

 آسان خیلی عربی به حداقل اثر این ترجمه خوشبختانه. گیرد قرار دراختیارمحققان

 متوانیمی کارکردن کمی با. است عربی بحثها نوعدراین کلمات عمدتآ چون. است

 .دارد زیادی طالب عربی کشورهای در که کنیم تهیه را اشعربی ترجمه

 جلد دچن که کردند تفسیری اردو ترجمه به وشروع شدندمطلع اکستانیپ علمای

 قرآنی علوم مندانوعالقه علماهل وبسیارمورداستقبال شد زیعتو درپاکستان و ترجمه

 ترکی و انیآلم فرانسوی، انگلیسی،زبانهای به کهمارسیده به پیشنهادهایی. قرارگرفت

 .نه یا ارندد صالحیت کنند، ترجمه خواهندمی کهکسانی ببینیم منتظریم. کنند ترجمه

 آشنا ارسیف زبان با کمتر که دانشمندانی سایر و شد منتشر که تفسیر مقدار این با

 شودمی ام به زیادی مراجعات اثر این ترجمه برای االن شناختند، را تفسیر این هستند،

. اشتیمد ترجمه تقاضای ترکی و آلمانی فرانسوی، انگلیسی، زبانهای از بحال تا که

 دقیق خیلی باید قرآن چون. نه یا دارند را کار این صالحیت آیا کنیممی بررسی داریم

 جمینمتر صالحیت باید اوّل. است خطرناک شود، ترجمه غلط یا و ضعیف اگر. باشد

 .دهیم اجازه تا بدانیم را

 است، ققانحم نیاز مورد بیشتر که شود منتشر قرآن فرهنگ یا کلید اگر کنممی فکر

 که عدیب قدم البته. بیایند ترجمه برای کنندمی استفاده مسلمانان که زیادی زبانهای

 چیز همه قرآن کلید برای االن. بود خواهد طوالنی کار یک است، المعارفرةدائ

 .شد خواهد تمام زودی به شاءاهللان کهمانده وچاپ نهایی نظم وفقط استآماده
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 معرفت ادیمحمده اهلل مصاحبه آیت

 راهنما تفسیر خصوص در

 قرآن هایبطن به راهیابی و راهنما تفسیر
 

 ضورتانح به گذاشتید، ما اختیار در را فرصت این که جنابعالی از تشکر ضمن *

 بزرگداشت همایش برگزاری آستانة در قرآن معارف و فرهنگ مرکز که شودمی عرض

 همم راهنما تفسیر اندرکاراندست برای چهآن. راهنماست تفسیر جلد انتشارآخرین

 ایبمع و محاسن با تا است قرآن عرصة پژوهشگران و محققان بزرگان، دیدگاه است،

 قرآنی پژوهشی کارهای در جنابعالی امثال رهنمودهای از آینده، در و شوند آشنا کار

 زنی و هنمارا تفسیر بازنگاری یا و بازنگری راستای در باشد رهیافتی و گیرند بهره

 راهنما فسیرت جایگاه دربارة پرسش نخستین. قرآنی آثار و تفاسیر دیگر شدن پربارتر

 است؟ عصری تفاسیر میان در

و  هدف که کنم باید عـرض راهنما تفسیر و جایگـاه موقعیــت پیش از بیــان

 تدریجبه قرآن که است اینمسأله. است بوده چه هاشمی آقای انگیـزة جناب

 اول زا مرتبه یک و یکجا که نبوده طور این و است شده نازل سال وسهبیستدرطول

 و شده نازل مختلف هایموقعیت و شرایط در قرآن پس باشد؛ شده نازل آخرش تا

 هب نسبت مکان و زمان موجود شرایط و دادهارخ آمدها، پیش به ناظر آن آیات بیشتر

 هک بود نیاز و آمدمی پیش جنگی و ایمسأله اختالفی، گاهی. است خاص اشخاص

 کلیمش یا مسأله حل برای آیدمی وحی وقتی. کند روشن را مسأله حکم و بیاید وحی

 رو این از است؛ خاص شرایط آن به ناظر وحی این آمده، پیش خاص شرایط در که
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 یما گفته قرآنی علوم هایبحث در ما. است برخوردار گفتاری ویژگی از قرآن آیات

 امروزی اصطالحی معنای به کتاب یعنی ؛«نوشتاری» نه است «گفتاری» قرآن سبک که

 باشد؛ هشد گردآوری که است گفتارهایی و هاسخنرانی مجموعه شبیه بلکه نیست، ما

 قصارحضرت کلماتو  هانامه ها،سخنرانی دربردارندة که البالغهنهج همین مانند

  .است  امیرالمؤمنین

 بیان رد گوینده. است موجود قراین بر کلممت تکیه بودن، گفتاری هایویژگی از

 طلبم کرده، تکیه آن بر و دارد توجه آن مانند و حالیه قراین به خود مسائل و مطالب

 وقتی ،ندارند حضور آنجا در که کسانی برای پس ؛کندمی القا قراین این به باتوجه را

 وجود گفتگو ایطشر و حالیه قراین آن زیرا ؛شودمی مبهم خوانند،می را کالم این

 خواننده ات کرد بیان را شرایط باید کالم و گفتار آن فهم برای که است رو این از ندارد؛

 که است جهت همین به مفسران. کند برقرار ارتباط کالم با و گیرد قرار فضا آن در

 خاطر به تنها این و ،کنندمی تکیه نزول شأن و نزول اسباب به وحی کالم فهم برای

  .است قرآن بودن فتاریگ ویژگی

 قرآن کهاین آن و است داشته بیان را آن نیز پیامبر که است ایمسأله دیگر، سوی از

 عنوان این به و است جاوید برنامة و دستور و جاویدان اساسی قانون یک عنوانبه

 آنقر چگونه اما باشد، ابدی و دائمی اساسنامه یک انسانی جامعة برای تا شده نازل

 از آن قضایای و است شخصی نوعاً قرآن خطابات آنکه حال و باشد چنین دتوانمی

 نامهاساس و جاودانگی میان توانمی چگونه حقیقی؟ نه است شخصی قضایای قبیل
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 کسانی کار چه به شخصی قضایای این کرد؟ جمع شخصی خطابات با بودن همیشگی

 رند؟ندا شخصی قضیة با ارتباطی و آیندمی آینده در که آیدمی

 برای که هاییحلراه کنار در که معنا این به داده؛ خرج به هنر قرآن که جاستاین

 ایگونهبه داده، ارائه خاص شرایط و نزول عصر در موجود معضالت و مشکالت

 برای ست؛ا استفاده قابل دیگری شرایط هر و آینده مشکالت تمام برای که شده تنظیم

 روز سه. نویسدمی را ای نسخه خاصی شرایط در خاصی شخص برای پزشکی مثال،

 سخهن زیرا ؛کندمی عوض را نسخه آن پزشک رود، می پزشک نزد بیمار وقتی دیگر

 کرده، رتغیی شرایط اکنون و بود شده نوشته خاص زمان و خاص شرایط برای پیشین

 بیمار مانه درد به قبلی نسخة دیگر، روز سه یعنی بنویسد؛ دیگری نسخة باید پس

 ثروتفقر و  حتی و غذا جوی، شرایط هوا، و آب زمانی، شرایط چون خورد؛نمی مه

. شود پیچیده متعددی هاینسخه شودمی موجب و دارد نقش دارو تجویز در

 هاریب تابستانی، زمستانی، هایبیماری عالج و درمان برای که دارد وجود یهایکتاب

 زتجوی را مختلفی هاینسخه آن مانند وفقر، ثروت  زندگی، وضعیت پاییزی، و

  .کنندمی

 صورتبه و خاص شرایط در خاص بیماری برای خاص های نسخه آنکه با قرآن

 تفادهاس شرایط همه در و همیشه آن از توانمی که است ایگونهبه است، شخصی قضیه

. تاس قرآن هنرهای از این. است حقیقی قضایای حکم در شخصی قضایای این. کرد

. ستا شده تعبیر بطن و ظهر به آن از روایات در که است همان مطلب این دیگر بیان

 اصرار  اکرم پیامبر. قرآن باطن حقیقی قضایای و است قرآن ظاهر شخصی قضایای
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 ایآیه هیچ ؛بََنٌ و ظَهرٌ ولَها ااِلّ آيةٍ مِن ما: »فرمایند می و است چنین قرآن که دارند

 «.است اطنیب و ظاهر آن برای آنکه مگر نیست

 در ایدب مفسر. است ضروری قرآن از گیریبهره برای نکات این به توجه بنابراین،

 هوممف همین. بفهمد را عام و کلی مفهوم تا برهاند قیود این از را خود آیات تفسیر

 و زمانها مکانها، شرایط، همة بر و دارد ثبات و است دائمی که است کلی و عام

 ظاهری سطح به نباید پس. است قرآن باطن یافتن همان ینا و شودمی منطبق اشخاص

 ربارةد آیه اگر نگریست؛ قرآن ژرفای و عمق به باید بلکه کرد، اکتفا آیات و قرآن

 به و گذشت قیود این از باید شده، نازل ای حادثه و مکانی زمانی، جریانی، شخصی،

 و یهآ بطن این. است آیه بطن همان آیه حقیقت. یافت دست آیه باطن و عمق و ژرفا

 یاتآ حقیقت و بطن را قرآن جاودانگی. کندمی تضمین را قرآن بقای که است قرآن

  .است دهری و ندارد بقا و است مند زمان آیه ظهر آن؛ ظاهر نه. است کرده تضمین

 

 آن؟ تأویل یا است قرآن بطن ژرفا و حقیقت این آیا

 وضعیت چون قرآن؛ تأویل نه یمگومی قرآن باطن ارةـدرب من است؛ نـبط این

 امامان ما. است قرآن بطن دربارة گویممی چهآن. دشوارتراست أویلت

 هاراط ائمة آیا. شناسیم می یک درجه «شناس بطن» عنوان به را «السالمعلیهم» معصوم

 شودنگ راهِ آیا اند؟ نیاموخته ما به را آیات بطون و باطن به بردنپی راه «السالم علیهم»

 قرآن به و کرده تقصیر اند، نداده آموزش اگر اند؟ نداده آموزش ما به را قرآن طنب

 رپیامب همان است، بطن دارای قرآن: گوید می عام مأل در که پیامبری! اند نموده جفا

 قرآن طنب این! اهلل رسول یا: بگوییم اگر حال. است گفته مردم همة به نیز را کلیدش
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 خورد؛برمی ما به این،   علی تنها: دهد پاسخ حضرت آن و فهمد، می کسی چه را

 آنقر که گفته همه به عام مأل در بلکه نکرد، کاری چنین پیامبر! ؟  علی تنها چرا

  .است بطن دارای

 به ینتابع از دیگر چندتن و «همدانی مرّة» با است، تابعین از که «سلمانی عبیده»

 :فرمود کنیم؟ چه متشابهات در ما: ندکرد عرض و رسیدند  علی امیرمؤمنان خدمت

 که راهی یعنی.« کنید رجوع طاهرین عترت به که شماست بر ؛ بالعترة عليكم»

. بشناسید بطن کلیدراهنمای عنوانرابه  علی. رفتراه بایدازهمان رفته امیرمؤمنان

 «السالمیهمعل»ائمه که را تفسیرهایی ام،نوشته که یهایکتاب و درتفاسیر بنده روازاین

 حقیقت در تفسیری روایات. امکرده مطرح مفسران راهنمای عنوان به ،اندکرده ارائه

 رآنق بطون و مفاهیم و موضوعات به راهیابی کلید بیان و تفسیر آموزشی راهنمای

 که اهاییج بیشتر. کنیم تفسیر چگونه را قرآن که دهند می یاد ما به آنان. است کریم

 ائمه. دکر تفسیر باید چگونه که آموخته ما به کرده، تفسیر را ایآیه   امیرمؤمنان

 نند؛ک آشنا است، قرآن در که هاییکاریریزه با را مفسر تا کوشیدند «السالم علیهم»

 و ظاهر آیه بطن آنگاه هست، آیه در که هاییکاریریزه آن دنبال بروید شما یعنی

 قرآن قرآنیت که است بوده مطرح قرآن زآغا همان از مسأله این پس ؛شودمی روشن

 عنوان به مبخواهی ما اگر حال. دارد تأکید نکته همین بر نیز پیامبر و است قرآن بطن به

 کنیم، استخراج قرآن بطن از را مفاهیم این و بگشاییم را بطن این قرآنی پژوهشگران

 یکار چه ،است همگان برای و همیشگی که معارفی و مفاهیم این بکنیم؟ باید چه

رجه عجل اهلل تعالی ف» زمان امام تا کنیم صبر باید دریابیم؟آیا را آنها تا دهیم انجام باید
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 باشیم؛ رآنــق طنب فهم الــدنب باید بلکه بنشینیم، بیکار نباید البته کند؟ ظهور «الشریف

  یابیم؟ دست آیات بطون به توانیممی هــچگون اما

  پیامبر از وقتی. آموخت را شناسیبطن روش و داد نشان را راه این پیامبر

 تأویل شباطن و آن تنزیل قرآن، ظاهر ؛تَأويلُه بََنُه وَ تَنزيلُهُ ظَهرُهُ: »داد پاسخ پرسیدند،

  .گشود را راه نبوی حدیث این.« است آن

 لناز خاص شرایط و مناسبات برحسب آیه یعنی است؛ قرآن تنزیل قرآن ظهر

 انفال مورد در پیامبر از وقتی. است شخصی قضایای و رظاه همان که است شده

 نازل یهآ سپس فرماید؛می چه خداوند ببینم تا کنید صبر: »فرمود حضرت پرسیدند،

 بطنه. »است قرآن ظهر این( 4انفال،« )...لِلهِ الْاَنـْفالُ قُلِ الْاَنـْفالِ عَنِ يَنْئَلُونَكَ: »شد

 عبور آن یشخص قضایای و مناسبات و آیه شرایط یتنگنا این از باید تو یعنی «تأویله

 ارجاع آن اساسی هدف به و شوی رها «افراد و مکان و زمان» قید از و بگذری و کنی

  .است آیه حقیقت و هدف بطن، آن. بروی آن سراغ به و دهی

 عَلی اهللُ اَنْزَلَ ۤ  ما» که بود این آن و داشتند ایشبهه مشرکان: زنم می مثال یک

 ایتادهفرس تواندنمی که بشر است؛ ظاهر و ماده عالم از بشر چه؟ یعنی «بشر« »...بَشَرٍ

 مدهآ آنجا از خودش که بیاورد غیب عالم از خبری تواندمی کسی باشد؛ غیب عالم از

 در. دهدمی حلّی جواب یک و نقضی جواب یک مشرکان شبهه این به قرآن. باشد

( 3عام،ان) «يَلْبِنُونَ ما عَلَيْهِمْ لَلَبَنْنا وَ رَجُلًا لَجَعَلْناهُ مَلَكًا جَعَلْناهُ وَلَوْ: »فرمایدمی یکجا

 شتبهم ایشان بر را او امر و دادیم می قرار مردی را آن فرستادیم می ملک و فرشته اگر

 المع به غیب عالم از خودش اصلی حقیقت همان با تواندنمی ملک یعنی کردیم؛می
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 آمد،می رسول عنوان به اگر ملک. کند ابالغ را خدا یامپ شما به و بیاید ماده

 ماش بر امر هم صورت آن در که آمددرمی بشر و انسان یک شکل به بایستبازمی

 شریب رسول دربارة که شد می همان یعنی بشر؟ یا است ملک این که شد می مشتبه

 ؟داری را دنبوملک ادعای تو چون ای، فرشته تو که است معلوم کجا از. گویید می

  .نیست معقول اصالً حرف این پس نتیجه در و ماندمی باقی گونه همان شبهه پس

 اشم کنار در که ادیان اصحاب از شما: گوید می مشرکان به قرآن دیگر، سوی از

 «الذِّكْرِ هْلَاَ فَنْئَلُوا» انسان؟ یا بودند ملک پیامبرانشان آیا که بپرسید ،کنندمی زندگی

 لْنااَرْسَ ما وَ: »کنید سؤال آنان از پیامبرانشان دیگر و عیسی و موسی دربارة (1انبیاء،)

 از فرستادیم، پیامبر هرچه تو از پیش ما یعنی(423 یوسف،« )...رِجالًا اِلّا قَبْلِكَ مِنْ

 همه نهاای. بپرسید آنها دربارة کتاب اهل همین از است کافی شما. اند بوده بشر جنس

 اند.بوده بشر و انسان

 و ساختند مطرح را ای شبهه مشرکان. کندمی برخورد شبهات با گونهاین قرآن

 مشرکان مخصوص که معضلی و مشکل حل برای ظاهر در آیه کرد حل را آن قرآن

 تو» :فرمایدمی ما به پیامبر حال. است قرآن ظهر اقتضای این است؛ شده نازل بوده،

 بطن که دهدمی توضیح و دهدمی فرمانی چنین نیز  باقر امام!« باش آیه بطن دنبال

 مطرح پرسش این حال. بودند مشرکان آیه مخاطب ظاهر در. است آن تأویل قرآن

 رسدمی نظر به ؟«جاهلون هم بما» یا هستند مراد «مُشرِكُون بِماهُم» مشرکان: است

 جاهل حال،. است مراد «جاهل هو بما» بلکه نیست، مالک «کشرِمُ وَهُ مابِ» مشرک

 اعتبار چه به بپرسد کتاب اهل از اینکه و بپرسد، کتاب اهل از باید کند؟ کار چه باید
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 فرض د؟هستن عالم آنان که اعتبار این به یا هستند کتاب اهل که اعتبار این به است؟

 کتاب اهل آنان اینکه جهت به نه است بودن عالم جهت به یعنی است؛ مراد دوم

  .هستند

 خیر؟ ای باشد پیامبر تواندمی بشر آیا اینکه و بود، نبوت در شک مسألة موضوع

 و کلی قاعدة یک بیان برای آیه یا دارد موضوعیت مسأله همین خصوص آیا حال

 نَمِ أم ولِصُاالُ نَمِ کانَ اءٌوسِ ولٍمَجهُ لُّکُ» که معنا این به است؟ آمده اصول از اصلی

 و لاص بیان مراد که کندمی حکم عقل اینجا ؛«مِالعالِ یلَاِ لِالجاهِ وعُجُرُ غینبَیَ وعِرُالفُ

 لُّكُ: »است این آیه کلی هدف پس است؛ آیه هدف و بطن همان این. است کلی قاعدة

 جواز ،«خصوصیتالغای» با اینجا در «بِها العالِمِ اِلَی يَرجِعَ ناَ لَهُ غینبَيَ ةٍلَناَمَ يِّاَبِ لٍجاهِ

 و اردد متعددی کاربردهای آیه پس. کنید می استنباط را عالم فقیه از عامی تقلید

 همیشگی که است کلی قاعدة و هدف این. است کلی قاعدة و اصل یک دربردارندة

 لیمسائ در انسانها که است این کلی قانون. است شده قرآن آیات جاودانگی موجب و

 کنند؛ وعــرج ،دارد آگاهی آن به که آنکس به دارند، شک یا تردید آنها دربارة که

 انهم یعنی چه؟ یعنی «بطن. »شودمی پیدا آیه هدف و بطن بردن، لــتأوی با پس

  .است همان به قرآن بودن جاویدان و قرآن اصلی مقصد که «عام مفهوم»

 

 یافت؟ دست قرآن بطن به توانمی چگونه

 است ممکن زیرا است؛ معیار دارای خود بطن آوردن دست به و آیه از برداشت

  .ناختش را معیار آن باید و دارد معیار بطن از استنباط پس بشود؛ برداشتی هرگونه
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 روز روزبه را مطلب تا کردیم فکر تأویل و بطن دربارة سال بیست حدود ما

 بیان ریت روشن نحو به را آن تا کوشیدیم الجامع التفسیراألثری در. نماییم ترواضح

 آنجا و نوشتیم ای صفحه 522 نوشته یک ذاهبالم بین دارالتقریب مجمع برای. کنیم

 ابکت آن در و ایم،رسیده بدان که بود ای نظریه آخرین آن. پرداختیم مسأله این به

 در دمشه در شعبان نیمة در نکته اولین. شود روشن معیار تا کردیم بیان را شرایط

 کلی هایرداشتب همان تأویل و بطن اینکه آن و زد، جرقه اهلل فضل عالمه با گفتگویی

 مدلول هب نباید پس. مشخص معیار اساس و برپایه و مند ضابطه منتها است، قرآن از

 و کرد مقتع آیات در باید بلکه شود، اقتصار و اکتفا قرآن سطحی و مطابقی لفظی،

 است کلی برداشتهای این. است قرآن آیات در تعمق همین بطن. نمود نگری درون

 هک کلی هایبرداشت این. است «السالم علیهم» معصوم امانام و پیامبر قرآن، هدف که

 بطن ت،اس گرفته شکل هابرداشت همین براساس نیز راهنما تفسیر و شودمی آیات از

 اینها مةه ما دارد، بطن هفتاد یا هفت قرآن که ایم پذیرفته ما زیرا است؛ قرآن تأویل و

 ولیط یا عرضی برداشتهای آیه یک از زیرا است؛ معقولی حرف این و داریم قبول را

 زنده، اساسی، کاری دقیقاً کار شیوة این دارد؛ صادق مثال خود برای همه و شودمی

 رداشتهاب شیوة و کار با خودم البته. شد انجام راهنما تفسیر در که است استوار و پویا

 و ایازی آقای میان که داوریی و محاکمات در ایازی آقای زمان در. دارم آشنایی

 برای خوبی روش که دیدم آنجا. داشتم حضور شد، انجام آبادی نجف صالحی

 احثاتمب برداشتها، اتقان برای چگونه اینکه و دارید قرآن کلی اهداف ارائه و برداشت

 دردانیق ایشان از باید. گویممی تبریک رفسنجانی هاشمی آقای به من. گیردمی انجام
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 ینا و ابتکاری کار این برای کند قدردانی یشانا از که است حوزه برعهدة این. شود

 «السالم علیهم» معصومان و پیامبر و خدا اصلی هدف که برداشتها در نوآوری شیوة

 نیست؛ کاستی و نقص بدون نوآوری و بودن ابتکاری همان جهت به کار این البته. بود

 کند پیدا مهادا کار ینا باید نظرم به. یابد تکامل کار این تا باشد نقدپذیر باید مجموعه

  .شود تکمیل و افزایش تصحیح، برداشتها و

 به شما .کردیم استفاده آن شدن تئوریزه و بطن نظریة در حضرتعالی بیانات از *

 و شده وارد بطون حوزة در راهنما تفسیر اینکه نخست: دادید پاسخ ما پرسش دو

 در راهنما فسیرت هایویژگی به هاینک دیگر و  اسالم بزرگوار پیامبر ندای به بود لبیکی

 عالیجناب نظر به که است این من سوم پرسش. داشتید اشاره کلی هایبرداشت ارائة

 وستاند که ویژهبه چیست؟ آن تکمیل راهکارهای و راهنما تفسیر هایکاستی ترینمهم

  .بکوشند آن تکمیل و اصالح در نقدپذیری با دارند نظر در

 یایاز آقای که هنگامی. دارد هایی کاستی ابتکاری هرکار ،شداشاره که همانگونه

 میهاش آقای حضور به تا داد پیشنهاد من به بود، قرآن ومعارف مرکزفرهنگ مسئول

 حرفهای بتوانم که پذیرفتم را آنان با همراهی شرط این به من ولی. برسیم رفسنجانی

 صورتی در هیگرو کار که کردم عرض هاشمی آقای خدمت در. بزنم را خودم

 آن در دهند،می انجام را کاری و کنندمی کار باهم که افرادی که است آمیز موفقیت

 ربدرغ است؛ نشده نهادینه شرق در جمعی و گروهی کار. باشند داشته تخصص کار

 تدرس مفهوم گروهی کار ما میان در ولی است، یافته خودرا واقعی مفهوم کارگروهی

 معجم تدوین برای( ره) خویی العظمی اهللآیت کهمانیدرز. است خودراپیدانکرده
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 هاطلبه. داشتم همکاری باایشان نیز من گرفت،می کمک هاطلبه از االحادیث رجال

 تنظیم را آنها آقا و دادندمی خویی آقای به و کردندمی گردآوری و راآماده مطالب

 .دانست گروهی کار تواننمی را این. افزود می آن بر را خود های یادداشت و کردمی

 امهنگ آن. بودند ابزار حکم در کار این در ها طلبه چون نیست؛ گروهی کار این اصالً

 زمان آن. دهدمی انجام رایانه و ماشین را کار همین االن نبودند، ها ماشین این و رایانه

 برتیت و تنظیم و گرفتمی انجام هاطلبه وسیلة به ،دهدمی انجام رایانه که کاری

  .بود خودش با یادداشت و مطالب

 ایشان. زیباست که گروهی کار دربارة دارد مطلبی بازرگان مهندس مرحوم

 وی. است نکرده پیدا مفهوم هنوز شرق در گروهی کار که کند روشن کوشیدمی

. ددار رواج فردی کار تنها شرق در و نیستند بلد گروهی کار جز غرب در: گویدمی

 زا متفاوت برداشت دو اصالً است؛ متفاوت گروهی کار مفهوم در شرق و غرب میان

 گروهی ،المعارفرةدائ و معجم یک نوشتن برای لندن و اروپا در. دارند گروهی کار

 هب من جلسه آن در. هستند اندیشه و فکر صاحب که شوندمی جمع متخصصان از

 چنین دتیم از پس کنید، استفاده متخصص افراد از باید که کردم پیشنهاد هاشمی آقای

 ییک. است شده برآورده انتظار آن که کنممی فکر بحمداهلل االن و آمد فراهم جمعی

 جهت این از و است کار بودن گروهی همین راهنما تفسیر برجستة هایویژگی از

  .است شرقی کشورهای علمی هایتالش در ابتکاری

 داشتید؟ مالحظاتی محتوایی حیث از *
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 که دارم هایی یادداشت و کردم مطالعه را راهنما جلدی بیست موعةمج از برخی

 کاستی و قصن بی کار که باشید داشته انتظار نباید البته م،ــفرست می شما برای را آنها

  .باشد

 و روش این از خواهند می که کسانی برای آن اصول و راهنما تفسیر مبانی آیا *

 باشد؟ راهگشا و مفید تواندمی کنند، استفاده شیوه

 و صولا با ها برداشت و شده نگاشته قویم مبانی و اصول براساس راهنما تفسیر

 راهنما تفسیر برداری فیش و تحقیق کار عاقل گروهی ازآنجاکه. دارد سازگاری مبانی

 هک دارند را کاستی و نقص احساس این و شوندمین مغرور کارشان به دادند، انجام را

  .شودمی سبب را کمال به حرکت که است ستیکا و نقص احساس همین

 دارید، حضور علمی محافل در و اید داشته تدریس مختلف مراکز در که شما *

 کنید؟ می ارزیابی چگونه را راهنما تفسیر نقش

 نویسندمی نامه پایان که آنان. شودمی استفاده مختلف هایحوزه در راهنما تفسیر از

 خودم .باشند نیاز بی راهنما تفسیر از توانندنمی ،ندکنمی کار تفسیر حوزة در یا

 اساسی منبع یک عنوان به راهنما تفسیر به که ام دیده را بسیاری طالب و دانشجویان

  .کنندمی رجوع پژوهشی

 به را قوه و کرده تحقیق راهنما تفسیر در که دارید افرادی برای پیشنهادی چه *

 دارید؟ خاصی ةاید و طرح آیا. اند درآورده فعلیت

 قرآن برای که هاییویژگی از یکی  مؤمنان امیر. دارد خاصی ویژگی قرآن

 رفایژ به باید است، بسیار قرآن درون حقایق «غوره بعيدة» که است این شمرد،برمی
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 یتُحصَ ال (رآنُلقُاَ). »کشید بیرون ظاهر صدف از را آن گوهرهای و کرد نفوذ قرآن

 1 «....ی غَرائِبُهُبلَتُ الوَ  هُبُجائِعَ

 کند، عمقت بیشتر قرآن در هرچه انسان که دارد تأکید نکته این بر طباطبایی عالمة

 دیدج تفسیر یک دوسال هر باید که است شده نقل ایشان از. یابدمی جدید چیزهایی

 هم ایدب راهنما تفسیر. آوریدمی دست به تازه مطلبی آیه از روز هر شما. شود نوشته

 دور را یقبل زینگ و فیلم باید کنید،می بازنگری اگر. شود بازنگاری هم و بازنگری

 دست به جدید هایبرداشت و موضوعات و مطالب بازنگری هربار با چون بریزید؛

 است ندازها و حد آن تا تفاوت این. است متفاوت پیشین راهنمای تفسیر با که آیدمی

. کنممی اریک چنین نیز من. بگذرید قبلی گزین و فیلم و راهنما تفسیر خیر از باید که

 بسنده پس دارید، ایآماده محققان و ایدرسیده درجه این و مرحله این به که شما

 هر به هک نیست این انسان: گفت می امام. است اشتباه دیروز برداشت و رأی بر کردن

 و ستا تکامل به رو انسان. نیست مردی نشانة این و باشد استوار دیروزش حرف

 با که است این قرآن اعجاز از. باشد متفاوت تواندمی دیروزش با امروزش حرف

  .آیدمی دست به جدیدی مطلب و نکته مراجعه، و دقت و خواندن هربار

 سال وسه بیست مدت در آنکه با قرآن که است همین قرآن اعجاز وجوه از یکی

 خرشآ و اول میان زمانی اصلةف آن آنکه با نیست؛ آن در تفاوتی هیچ است، شده نازل

 وقتی انسان حال، هر در. است زده اول در که زند می را حرف همان آخر در هست،

                                                             
هایش هایش قابل شمارش نیست و غرایب و نوآوری  قرآن، کتابی است که عجایب و شگفتی  » – 4

 .414، ص 1( وسائل الشیعه، شیخ حرّ عاملی، ج )پیامبر اکرم « شودکهنه و تمام نمی
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 اهــنگ اول شهید هایکتاب به شما. ریزد می دور را آن مدتی از پس نویسد می چیزی

 سالگی هوس بیست در را البیان وی. است ضعیف ارـبسی البیان اولش کتاب. کنید

  .است قوی خیلی اشسالگی چهل هایکتاب ولی نوشته،

 رآنق برخالف است، تفاوت او دیروز و امروز سخن میان که است چنین این بشر

  .است قرآن اعجاز از این ؛شودمین یافت نزولش مدت این در تفاوتی هیچ که

 و است «بشری علم» تفسیر که است این داد، قرار موردتوجه باید که دیگر نکتة

 یزن مازندران در آملی سیدحیدر همایش در و ام نوشته و گفته مکرر را تهنک این من

 فت؛نپذیر را مسأله این و کرد اعتراض داماد محقق آقای آنجا در. امورزیده تأکید آن بر

 و تاس آورده پدید را تفسیر علم این بشر اندیشة چون دارم، تأکید آن بر من ولی

 روز هر باید که دهدمی نشان این. شودمی ندگرگو تعمق و تأمل با انسان اندیشة

 و اهبرداشت روز هر و است تکامل حال در او اندیشة و انسان چون نوشت تفسیری

  .فهمدمی قرآن از ایتازه مطالب

 وشر این با راهنما تفسیر. شود انجام بازنگری که دارم نیز تأکید و امیدوارم من

 و یابد ادامه باید و اسالم جهان در گتربزر کارهای برای است کلیدی اشابتکاری

  .شود استنباط جدید، مفاهیم و موضوعات به باتوجه جدید هایبرداشت

 یهانمایه و آیه هر پایانی یهانمایه راهنما تفسیر خاص هایویژگی از یکی *

 منتشر و چاپ جلدی سه مجموعة یک صورت به آینده در که است جلد پایان

 هک باشد می قرآن موضوعات و مطالب برای موضوعی فهرستی اهنمایه این. شودمی

 چیست؟ هانمایه این دربارة جنابعالی نظر. است آمده فراهم
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  .است جدیدی و نو پسندیده، بسیار کاری و دیدم را راهنما تفسیر یهانمایه

 ممعج و معنایی موضوعی فهرست همین تهیة راهنما تفسیر تهیة هدف اصالً *

 نعناوی و موضوعات و کرده تحقیق متمرکز صورت به را آیه هر. است قرآن معنایی

 گبزر کارهای راهگشای مفاهیم و موضوعات این. است شده استخراج و استنباط آن

 هب راهیابی کلید قرآن، فرهنگ آن نتیجة که است پژوهی قرآن حوزة در پژوهشی

 نقرآ موضوعی تفسیر و قرآن المعارفرةدائ نهایت در و قرآن موضوعات و مــمفاهی

  .است

 .شود تأمین نهایی هدف و یابد ادامه نیز دیگر کارهای که دارد ضرورت این



 
 

 

 
 با حجت االسالم والمسلمین سیدمحمدعلی ایازی مصاحبه

 راهنما تفسیر خصوص در

 

 از سپ که است تحقیقاتی قرآنی موسسه نخستین قرآن معارف و فرهنگ مرکز

 به اسالمی تبلیغات دفتر داخل در و قم علمیه وزهح در 4511 سال در و انقالب

 به غولمش آن در بسیاری فضالی و گردید تأسیس خراسانی عبایی اهللآیت ریاست

 فلسفه و لاصو و فقه در سالها که نسلی ترتبیت. شدند قرآنی مطالعات و تفسیر کار

 ارک در منظم و مستمر صورتبه اما بودند، تحقیق و آموزش بکار مشغول عرفان و

از . از اهداف مرکز مذکور می باشد نبودند گروهی و جمعی صورتبه همآن و قرآنی

 زمانی در اما داد، انجام قرآنی مطالعات حوزه در را بسیاری خدمات مرکز ایناهداف 

 جنبی درس حتی و ،شدمین توجه جدی صورتبه قرآن به علمیه حوزه در هنوز که

 ار محققانی و گردید تشکیل نشاط با و فعال وسسهم قالب در بود، نشده هم حوزه

 قرآنی یقاتتحق شدن نهادینه منشأ و کرد تربیت آن به وابسته هایرشته و رشته این در

 روح آری. گردید مشهد مثل دیگر هایحوزه بلکه و قم ةعلمی حوزه در آموزشی و

 مینهز کرد، فراهم را ایزمینه چنین زندان در که هاشمی اهللآیت بلند همت و پرفتوح

 این تانداس اکنون هم. کرد ایجاد تفسیر دانش و قم حوزه برای را بزرگ توفیقی چنین

 پژوهشگر ایازی محمدعلیسید حجت االسالم والمسلمین با مصاحبه در را تالش

 رآثا و اــراهنم رــتفسی درباره قرآن معارف و فرهنگ مرکز رئیس اوّلین و قرآنی

 و مـرکز تأسیس هایزمینه کردن روشن برای رفسنجانی اهللآیت مرحوم یــقرآن

 .خوانیممیرا در ادامه  دیــبع ایــکاره و اــراهنم رــتفسی تـدوین
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 .دهید توضیحاید که داشته قرآنی کارهای یدرباره خود معرفی ضمن ابتدا

 لکش امنوشته که هاییکتاب نگارش با من علمی حیات. الرحیم الرحمن اهللبسم

 مقاله 522 از بیش و کرده تألیف کتاب جلد 13 از بیش که هرچند بنده. است گرفته

 رآنق درزمینه من تألیفات یعمده بگویم توانممی اما ام،نوشته مختلف هایزمینه در

 مباحثی ملشا هستند قرآنی غیر که مباحثی حتی کنم بندیدسته بخواهم اگر که است

 است سال چندین که هاییدرس جزبه چهآنچن ،ودشمی قرآنی موضوعات با مرتبط

 یحدیث یا فقهی مباحث بعضاً که کنم،می تدریس را هاآن و دارم حوزه و دانشگاه در

 و قرآن با همیشه که امخواسته خداوند از و دارد قرآنی جهتی نوعی به اما هستند،

 .باشم داشته انس آن معارف

 یدرزمینه تاکنون قبل سال 03 مدت از هایمثبح و درس یسابقه عمدتاً بنابراین،

 که مباحثی چه. دارد تفسیری رویکرد آن یعمده بخش که است بوده قرآنی مطالعات

 نظری هایچالش یا و هستند تفسیر مبانی و قواعد یحوزه در یا دارند پژوهی تفسیر

 مالکات ای و قرآن ترجمه تحول سیر قرآن، زبان قرآن، مخاطب کیستی: مانند تفسیر

 حدیث به مربوط یا هستند، قرآنی مطالعات و معارف با مرتبط ایگونهبه احکام،

 یبررس مانند قرآن، با معارض احادیث از برخی نقد و پژوهی کلینی مانند هستند،

 رد که است، قرآن متن فهم در مندیتاریخ تأثیر یا و قرآن به قرآن ضرب روایت

 .است من کار یحوزه

 و 11 سال از( پیش سال 12 حدود) آورم روی قرآنی مباحث به کهاین از قبل من

 اما کردم،می کار تفسیر و قرآن درزمینه قمدر  4532 سال از و مشهد یحوزه در 11
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 ست،ا بوده اصول و فقه یدرزمینه کارم ایدوره در و نبودم الهی کتاب این در متمرکز

 یریشب خراسانی، وحید حائری، مرتضی ،اراکی عظام آیات: از اندعبارت اساتیدم که

 از را ستفادها بیشترین اما. منتظری حسینعلی و تبریزی، جواد لنکرانی، فاضل زنجانی،

 را ایشان شاگردی فقه یدرزمینه سال 02 حدود و ام،برده منتظری العظمیاهللآیت

 هایاستفاده از و آنان دعاگوی همواره و هستم خود اساتید همه مدیون هرچند. امکرده

 و درفقه کهاستادی اما دارند، حق اینجانب گردن به آنان همه و ام،کرده که شایانی

 .است ودهب منتظری العظمی اهلل آیت مرحوم گذاشت، زیادی تأثیر من تفسیر و اصول

 قهیف هایبحث ایشان با که آمدمی پیش هاییفرصت درس، در تلمذ از غیر البته

 رد طرفی از کردم،می استفاده خصوصی طور به ایشان محضر از و کردممی مطرح را

 هم عرفان و فلسفه سال 45 به نزدیک بلکه خواندم؛نمی اصول و فقه فقط مدت این

 و طباطبایی عالمه الحکمه نهایه تا گرفته سبزواری حاجی منظومه از که امخوانده

 عربیبنا الحکم فصوص ترکه، ابن القواعد تمهید مثل هاییکتاب تا و مالصدرا اسفار

 ی،آمل جوادی و گرامی اهللآیت همچون بزرگی اساتید پیش را. و .. االنس مصباح و

 من لیتفعا که است بوده هاییدوره در هااین. امگرفته فرا آشتیانی الدین جالل سید و

 13 الس از اما خواندم،می تفسیر هم زمان آن البته. است بوده عام تحقیقی و آموزشی

 و شومب تفسیری و قرآنی کارهای مشغول دائم طوربه که داده توفیق خداوند تاکنون

 را فیقتو این و نکردم قبول ولی آمده، پیش مختلفی کارهای کهاین با شاکرم، را خدا

  .بگیرم قرار جهت این در که امکردهپیدا
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 انیعرف ی،فلسف مباحث هم اگر و باشم قرآن کار در حضم که است این من سعی

 هایفعالیت از بخشی چهآنچن یعنی. بپردازم آن به قرآنی یزاویه از دارم، هم فقهی و

 پژوهیقهف کتاب کهطوریبه. باشند قرآنی رویکرد با بازهم باشند اجتماعی مباحث من

 و هارساله یا است، قرآنی رویکرد با من قرآن در آزادی و احکام مالکات و قرآنی

 به اظرن احکام و مسائل یا قریظه،بنی مثل پیامبر غزوات ارتداد، درباره فراوان مقاالت

 زا اجتماعی فقهی نکات و عقود احکام همچنین است، قرآنی رویکرد با بشر حقوق

 دمقاص مباحث و حجاب حکومتی الزام یا و دیه تساوی عدم نقد و زنان حقوق قبیل

 ودمخ علمی مطالعاتیِ یحوزه در. است بوده قرآنی رویکرد با که امنوشته را الشریعه

 و هاندیش در که جایی تا داشته بسیاری تأثیرات قرآن هم روشی و زبانی لحاظ به

 مادی اتبرک و است گذاشته تأثیر قرآن پیشنهادی ادب و تفسیری نکات من نگرش

 خواهممی او از و شاکرم را خداوند و است داشته دنبال به من برای فراوانی معنوی و

 .بدارد موفق کار این در مرا همواره که

 اب ارتباطتان و قرآن فرهنگ زـمرک در انـحضورت زمان و تأسیس با هـرابط در

 بفرمائید؟ رفسنجانی هاشمی اهللآیت مرحوم

 که کردم احساس برگشتم قم به 33 سال یعنی انقالب اوایل کهاین از بعد من

 تتربی هم و شود داده آموزش هم که تاس این نیازمند و کرده پیدا معضلی روحانیت

 یداپ قدرت یناحیه از است ممکن که هاییآفت به تا گیرد، قرار نقد مورد هم و شود

 به 13 سال اما کردم، منتشر دوستان کمک با را حوزه یمجله لذا. نشود مبتال کند

 مرحوم پیشنهاد با که دهم انجام کاریچه که بودم مردد و آمدم بیرون آن از دالیلی
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 که است یادآوری به الزم. کردم شروع را راهنما تفسیر کار خراسانی عبایی اهللآیت

 و مرتب را مرحوم آن دفتر 00 خواستمی و بود ارتباط در رفسنجانی آقای با ایشان

 .بود نیامده پیش کار این فرصت البــانق پیروزی از بعد که کنند، منظم

 واحدی اسالمی جمهوری حزب تأسیس از عدب رفسنجانی هاشمی اهللآیت مرحوم

 اتردف این تا دعاگو مرحوم مدیریت با ایدئولوژی واحد نام به کرد دایر حزب آن در را

 دنش ناامید از بعد ایشان. نرسید سرانجامی به کار این ولی شود، تنظیم واحد آن در

 هسپاردکمی بود، مشغول سیما و صدا در زمان آن که معادیخواه آقای به را کار آنجا، از

 بعد. نرسید سرانجام به بازهم اما ،شودمی بندی دسته و تنظیم هافیش ازاین مقداری

 بهرا  آن تــمسئولی ایجلسه در که دهندمی پیشنهاد اسالمی تبلیغات دفتر به را آن

 آقای و عبایی اهللآیت مرحوم که ودــب این کار لــشک. کنم تنظیم را هاآن تا دادند من

 لسمج ریاست زمان آن که کردند معرفی رفسنجانی مرحوم به را من گیالنی جعفری

 کار وندر من برای ناامیدی با قبلی هایتجربه به توجه با ایشان و داشتند عهده بر را

 .کرد مطرح را کار انجام مسئله احتیاط با خیلی البته. داد توضیح را

 سوره از 52 آیه: شدم قرآن به متوسل که خیر، یا کنم قبول که بودم مردد من

 النَّارِ عَلَى أَجِدُ أَوْ بِقَبَسٍ مِنْها آتِيكُمْ لَعَلِّی ناراً آنَنْتُ إِنِّی امْكُثُوا لِأَهْلِهِ فَقالَ»مد: آ قصص

 «.هُديً النَّارِ عَلَى أَجِدُ أَوْ هُدىً

 زبا مدین از فرزندانش و همسر با کهوقتی بود  موسی حضرت یدرباره که

 شاول که...« دیدم آتشی: »گفت همسرش به حضرت آن که بود سرد هوا گشتند،می

 ریتفسی با لذا. وحی به اتصالش بعد و است آتش از شدن گرم و فرزندان و همسر
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 انجام یابقهس کهاین به توجه با و کردم قبول شد، پیدا استخاره و آیه این به نسبت که

 اهداف و مبانی و روش درباره که کردم جمع را دوستان از بعضی داشتم، گروهی کار

 به ار روش و نامهآیین و کردیم بررسی و بحث باره این در مدتی. کنیم کار چه کار

 و شد تکمیل روش این کرد، پیدا ادامه کار بعدها هرچه البته که درآوردیم نگارش

 .گرفت شکل کار برای جدیدی ابعاد و یافت توسعه

 تاندوس دیگر و کورانی آبادی،نجف صالحی معرفت، آقایان، از انمحقق اول یحلقه در

 یان،آکوچک احمد و فقیهی سیدمحمدرضا محمدرضاکرباسی، کلباسی،مجتبی مانند

 دوستان برخی و ترابی احمد رضائیان، معلمی، راد، مهدوی علی محمد احمدعابدینی،

 ایآق خود یا و ستند،پیو جمع این به مدتی و نیست یادم آنان اسامی همه که دیگر

 قریباًت ما و داشتند شرکت.. .و آبادینجف دری آقای مانند جمع از بیرون یا و عبایی،

 طرحی و برسد سرانجام به تا برود پیش چگونه کار که کردیممی بحث ماه سه تا دو

 دتولی انتومی کار سه دفاتر این و کار این از که رسیدیم نتیجه این به و دادیم ارائه را

 از: بودند عبارت که کرد

  تفسیر نوشتن -4

 موضوعی فرهنگ تهیه -0

  قرآنی کلید-5

 ارک چهار مفاد همان اساس بر رآنــق ارفــالمعرةدائ تهیه یعنی یــنهای کار با که

  .شدمی
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 حالخوش و امیدوار بسیار دادم، گزارش رفسنجانیهاشمی اهللآیت مرحوم به وقتی

 با و علمی و گروهی شکل کار این که شد امید به تبدیل وا پیشین هاییاس و شد،

 و شدهتهیه آن برای اینقشه و رودمی پیش اولیه هدف از فراتر و چندگانه اهداف

 با که فهمید سوم و دوم جلسات همان و دادم توضیح او برای هم را خود کار روش

 .ندبرسان سرانجام هب را کار توانندمی و هستند ملتزم و جدی که است مواجه گروهی

 بودند نفر 3 تا 1 گروه هر دادیم، تشکیل ایشان دفاتر تعداد به گروه 00 نزدیک ما

 42 ند،کردمی مطالعه را تفسیرها کردند،می مطالعه را هافیش اول پلهپله افراد، این که

 کاتن و استخراجی نکات باره در و کردندمی مطالعه کردیم تعیین را تفسیر 40 تا

 اهمفر کار مقدمات شد، تقسیم افراد بین تماماً دفتر 00 این و. کردندمی بحث دجدی

 جالب. کردندمی کار معارف و فرهنگ مرکز در نیرو 32 حدود تا اواخر این و شد

 آنان از نمک تفسیر کار درگیر را تبلیغات دفتر مشهد شهر دوستان کهاین برای کهاین

 از هتوجقابل هاییبخش و پیوستند تفسیر به حوزه آن از جمعی و کردم دعوت هم

 مرحوم هک بود این جالب ینکته. دادند انجام آنان را تفاسیر موضوعی فرهنگ و تفسیر

 ققینمح توسط را کار این ما و نداشت اختیار در زندان در زیادی منابع هاشمی اهللآیت

 .دادیم نجاما آنان ندسازیمست و هافیش توسعه و تکمیل در و جامع نسبتاً منابع با خود

 بود، تخصصی کار این برای محقق نیروهای شدآموزش انجام که کارهایی از یکی

 این با گونهچ که نبودند بلد اما.. .و دانستندمی عربی و بودند بلد تفسیر همه افراد این

 کار در رویه وحدت یک از تا دادمی آموزش هاآن به مرکز و کنند کار جدید سبک

 .باشند داربرخور
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 دادیم، تشکیل همرا  دومی گروه که بود این شد انجام زمان همان در که دومی کار

 آنان که را کارهایی یعنی کردند،می کنترل و فیلتر را اول گروه کار که صورت این به

 را ودندب وشتهن آنانکه  ییهاعبارت یا و کنند نقد و بررسی را بودند، کرده تفسیر

 .کنند بررسی

 مرحوم ایهـفیش در که ودــب این آن و مــکردی اســاحس خألیی دوم ارــک در

 چون بود،نشده استفاده «علیهم السالم» ائمه و  پیامبرازروایاترفسنجانی هاشمی

 یاستر به کار این مختص گروهی لذا. نداشتند روایی تفسیر کتاب درزندان ایشان

 وممرح خود استاد ایشان البته. ادیمد تشکیل آبادینجف صالحی اهللآیت مرحوم

 ینا در داشت تفسیری و قرآنی کارهای به خاص ایعالقه چون ولی بود رفسنجانی

 که روایاتی یا تفسیری روایات که شد تشکیل نفره 3 تا 1 گروه یک. کرد شرکت کار

 لحاظ به را دبو آمده المنثور الدر و الفرقان تفسیر نورالثقلین، تفسیر در آیات ذیل در

 را دکر جمع احادیث و آیات بین توانمی که را نکاتی و کنندبررسی داللت و سند

 .کردندمی برداریفیش

 گذارینام برای که شدمی آماده چاپ برای مجلدات کمکم و شد انجام کارهااین

 هاشمی مبامرحو بعد ابتداتفسیرراهنمابود،ازهمان نظرمن البته بود، مختلفیاترنظ آن

 فحر و کردیممی یادداشت که مطالبی از بعضی برای گاهی ضمناً. کردیم شورتم

 مباحث چه. کشیدمی طول بیشتر یا ساعت0یا4که گذاشتیممی جلسه باایشان داشتیم،

 دوجو کهخاص یامسائلی خاص یآیه یک یابرای بود، مطرح کار این کالن به راجع

 همان نهایت در که کتاب، اسم خابانت یا و تفسیر آتی هایطرح جمله از داشت،
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 شد چاپ «راهنما تفسیر» عنوان با جلد 02 در تفسیراین و شد تصویب تفسیرراهنما

 .دادند انجام هاشمی مرحوم دفاتر تکامل و تکمیل جهت در محققین از گروهاین که

 بود؟ چهآن  معایب و محاسن و هاشمی مرحوم هایفیش هایویژگی

 ندچ هافیش کنار ایشان کنیم، توجه کار این از مرحوم آن فهد به باید ابتدا در

 النَّماواتِ فِی ما لَكُمْ سَ َّرَ اللَّهَ نَّاَ»ی آیه ذیل در مثالً بود کرده یادداشت هم را موضوع

  :بود کرده یادداشت را موضوعات این 1«الْأَرْض فِی وَما

 موجودات یهمه بودن رام و مسخر یدرباره کاوش جهت به خداوند فراخوان»

 و توحید انسان، به ارتباط که نوشتمی موضوع چند ایشان بعد و «مردم برای

 ندک تحقیق انسان به راجع خواست کسی اگر که بود این هدفش و دارد شناسیجامعه

 .کند مراجعه کجا به بداند

 راهنما تفسیر هایویژگی

  ویژگی اولین

 قرآن، در آسمان قرآن، در انسان مثالً. ستا آن بودن موضوعی مرحوم آن هایفیش

 تفسیر از متفاوت هاشمی مرحوم موضوعی نگاه این در طبعاً. قرآن در بینیجهان

 این در. ستا قرآن بیان و کشف دنبال به تنها که است قرآن تفاسیر در رایج ترتیبی

 .است عینی موضوعات از یکی به آیه ارتباط دنبال به ایشان ویژگی
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 دوم ویژگی

 ،داشت وجود قرآن مطالعات حوزه در که است چالشی مسائل بیان دیگر ویژگی

 لطو هامدت و بود برانگیزسؤال کار آغاز در قرآن و فرهنگ دوستان برای حتی که

 ساختمی فراهم را قرآن به اجتماعی نگرش زمینه نگاه آن و شوند آشنا آن با تا کشید

 لمیع موارد با مرحوم آن. بود خبری و یتوصیف صورتبه مطالب استخراج سبک و

 که مسائلی و هاچالش و هاگروه با و داشت برخورد آن با جامعه در که اجتماعی و

. دده جواب کتاب این در را اجتماعی مسائل از ایمسئله یک توانستمی بود مطرح

 ال اللَّهَ إِنَ» یآیه ذیل در ایشان و مسلمان مصلحان که اجتماعی اصالح حوزه در مثالً

 که بود این ایشان ذهن در و بودند کرده مطرح 1«بِأَنْفُنِهِمْ ما يُغَيِّرُوا حَتَّى بِقَوْمٍ ما يُغَيِّرُ

 خواهیممی اگر ما و کندمی تهدید انحطاط و افتادگیعقب همه این را ما یجامعه چرا

 منتظر نباید و نندک ایجاد را تحول این مردم خود باید برسیم جامعه در تحولی یک به

 .است آیه به جدید اجتماعی دید یک این که بود معجزه

 بود مطرح مسائلی.. .و عدالت حقوق، آزادی، مثل دیگر مختلف هایدرزمینه یا

 و مسائل همه این از بخواهد جامعه اگر که داشت، ایدغدغه هاشمیآقای که

 به امعهج باید یابد، رهایی.. .و تبعیض و افتادگیعقب و انحطاط فقر، مثل مشکالت،

 رفتمع این و برسد نیازهایش و خود جامعه واقعیت از شناخت و بینش و معرفت یک

 و یستن توانستن و خواستن بدون جامعه حرکت که ،کندمی تبیین قرآن را بینش و

 هاییشف دوم ویژگی پس. کند ترویج جامعه در را قرآنی بینش این خواستمی ایشان

 .بود قرآنی راهکار یافتن و آن مشکالت و جامعه به نگاه ایشان،

                                                             

 .سورة رعد 44آیة  – 4
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 سوم ویژگی

 یلذ در که مطالبی شک بدون: مختلف دلیل به توجه و آیه نکات همه استخراج

 ،التزامی مدلول از آیه مفاد و شدمی بندیدسته همگی باید آمدمی سوره یا آیه یک

 همه راجاستخ شدمی برداشت است آیه خود به مستند که نکاتی مطابقی و تضمنی،

 ورهس یا آیه یک ذیل در که مطالبی شک بدون: مختلف دلیل به توجه و آیه نکات

 ابقیمط و تضمنی، التزامی، مدلول از آیه مفاد و شدمی بندیدسته همگی باید آمدمی

 التزامی دلولم به تفاسیر از بسیاری. شدمی برداشت است آیه خود به مستند که نکاتی

 بدیا و جاوید را کتاب این که قرآن پیام از بخشی کهدرحالی کردند،نمی توجه آیات

 حثب این البته. است آن از استخراجی نکات و پیام آثار و لوازم به توجه ،کندمی

 همه به هک ویژگی این با تفسیری ما من نظر به ولی دارد الزم توضیح به زیاد خیلی

 نوزه باشد شده توجه شده بندیستهد صورتبه آن ایهبرداشت و آیات مستندات

 یا خورد توانمی را کتاب اهل غذای گویدمی مائده 1 آیه در وقتی مثالً. ندارد وجود

 طرواب آنان با توانمی که شودمی استفاده التزامی طوربه داد، غذا آنان به توانمی

 .نمود برقرار متعارضانه و دشمنانه وابستگی بدون عاطفی و خانوادگی
 

 چهارم یژگیو

 سیرهایتف و هابرداشت این زیرا: آیه بعد و قبل آیات به توجه با نکات استخراج

 بعد و قبل آیات یا و آیه از گاهی. نیست آیه خود از فقط آیه، یک ذیل در موجود

. تاس بسیار اهمیت دارای راهنما تفسیر در سیاق نقش یعنی است، شده استفاده

 آیه این از فرازی ترکیب. است اهمیت دارای موضوع و حکم میان تنسب از استفاده
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 المیزان رتفسی در طباطبایی عالمه چه گر. سازدمی دیگری مدلول بعد یا و قبل آیات با

 جهات ینا به دیگر تفسیرهای المیزان، از بعد من نظر به اما است کرده توجه سیاق به

 یعیوس بخش من که ستقلم فرازهای و سیاق به راهنما تفسیر در و اندنکرده توجه

 هر و است شده توجه خیلی ام،داده توضیح قرآنی پژوهی فقه نهم فصل در را آن از

 یسیاس و اخالقی و اجتماعی مهم نکات و شده تفسیر آن بعد و قبل آیات با آیه

 .است آمدهدستبه ریزی و لطیف نکات و است شده استخراج
 

 پنجم ویژگی

 شده، ادهاستف آیه کجای از نباشد روشن و نباشد آیه به مستند اگر نکات استخراج

 ولمدل قبیل از اگر هابرداشت این کردن مستندسازی لذا. کندمی ایجاد مشکل باز

 مطابقی دلولم اگر یعنی است، تفسیر این هایویژگی از یکی نیست تضمنی و مطابقی

 قبل وآیه آیه این یا و آیه این از التزامی مدلول اگر ولی ندارد، بحثی دارد داللت

 .استشدهداده وگویاتوضیح مختصر عبارتیبه آن دلیل استشدهاستفاده
 

 ششم ویژگی

 أُوتُوا الَّذِينَ قالَ وَ» روم/ 31 یآیه در مثالً. است آیه یک موضوعات کردن فهرست

 به ایمان: از است عبارت آن موضوعات که آمده مختلفی موضوعات آیهاین  .1«الْعِلْمَ

 معنای و کافران قیامت، علما، جایگاهو  نقش علم، برزخ، وحی، صاحب سخنان دا،خ

 و آمده دیگر موضوعاتزیرْ آن ذیل باز مخالف و و موافق ایهگروه و محفوظ لوح

                                                             

 .سورة روم 31آیة  – 4
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. یافــت توانمی الفبایی صورت به را موضوعات مداخل فهرست جلد هر پایان در

 ز، ر، ب،» در آمده، مطلبی قرآن در دجاچن بدانیم مــخواهیمی برزخ مورد در ثالًم

.. .و اجتماعی حیات انسان، به راجع کنیم،می مالحظه را آن به مربوط مطالب «خ

 مطالب این به راجع آیات کدام در شویممی متوجه و طورهمین هم دیگر مطالب

 .است شده صحبت

 روایات تحلیل: هفتم ویژگی

 بسیاری اخبار روایی تفاسیر در البته .تفسیری روایت مدلول و آیه میان ترکیب

 و یحتوض در که روایاتی اما. است تطبیق و جری یا و مصداق بیان قبیل از که آمده

 نآ مدلول و شدمی گنجانده آیات تفسیر در باید ،شوندمی محسوب آیه تفسیر

 و تگرف انجام صالحی اهللآیت اشراف با راهنما تفسیر در کار این. شدمی استخراج

 هایتبرداش در را روایی تفسیر موضوع ابعاد روایت داللت و سند بررسی با گروهی

 منحصر جهت این از بنده نظر به هاویژگی این با تفسیر این طبعاً. گنجاندند تفسیری

. است آمده همآن تحلیل است، آمده حدیثی اگر آیه هر ذیل در که است فرد به

 ای چیست، آن مفاد اما اند،کرده نقل را وایتر فقط دیگر تفسیرهای در کهدرحالی

 کار این راهنما تفسیر در اما. است نیامده چیست؟ حدیث و آیه بین جمع یالزمه

 است. نظیریبی کار من نظر به و است گرفته انجام

 قرآنی مطالعات دیگر اهداف

 هتنوش تفسیری که نبود، این فقط هدفش هاشمی اهللآیت مرحوم هم و ما هم ولی

 ایمقدمه راهنما تفسیر که بود این هدف بلکه. باشد مخصوص سبک این به که بشود
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 یلیتحل تفسیر مانند کارهایی برای باشد ایمقدمه دو هر و قرآن کلید برای باشد

 این نقشه در کار این نهایی و بعدی اهداف لذا و. قرآن المعارفرةدائ و موضوعی

 را تفسیر و کنیم کار باید چگونه قرآن المعارفرةدائ برای ما مثالً که گردید تهیه تفسیر

 یک بتواند ستا ترتیبی تفسیر یک که تفسیر این یعنی. کردیم تنظیم آن اساس بر هم

 حثب قرآن موضوعات تکتک به راجع بتوانیم کهاین برای باشد ایسرمایه و مایه

 جایگاه قیامت، زادی،آ جامعه، انسان، یدرباره مثالً قرآن موضع دهیم نشان و کنیم

 یدرباره موضوعی تحقیق یک بخواهد که کسی و چیست؟.. .و جهنم و بهشت زن،

 و کند آوریجمع باره این در را آیات تمام بتواند باشد داشته موضوعات از یک هر

 .دهد انجام را تحقیقی

  هشتم ویژگی

 از کیی. است معیار نثر از پیروی و تفسیر این مطالب بودن گویایی و سادگی

 در ادگیس و گویایی رعایت و تفسیر زبان به توجه هاشمی آقای کار بازبینی اهداف

 چیزی ستا استفاده قابل افراد برای خیلی جهتازاین و بود نوشته استناد و دقت عین

 .شودمی دیده کمتر دیگر تفاسیر در که

  ؟چیست آن صیانق اندنوشته زندان در را هافیش این ایشان کهاین به توجه با

 در را المیزان و البیانمجمع تفسیر تنها زندان در ابتدا در هاشمی مرحوم: اوالً

. شودیم گذاشته اختیارش در هم دیگری تفسیرهای که بوده ممکن بعداً داشته، اختیار

 وضوعاتم درباره که منابعی از ولی کند استفاده کتاب دو این از توانستمی فقط پس
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 ایقایسهم توانستنمی بنابراین کند استفاده توانستنمی بود شده بحث آن در جدید

 .کند تنظیم را هافیش و دهد انجام

 و دارد بیشتری اتقان گروهی کار و است گروهی کار ینتیجه راهنما تفسیر: ثانیاً

 را چیزی تنهاییبه خودش وقتی اما باشد، بزرگ که هم هرچند بزرگ فرد یک

 و کنندمی کار گروهی وقتی ولی. دارد را خودش هایمحدودیت معموالً نویسند،می

 خاص ویژگی از شود، رصد و فیلتر جهت چند از و کنندمی بررسی و نقد بحث

 .است برخوردار پختگی

 که دهش نوشته تفسیرهایی معاصر یدوره این در که کنم اشاره را اینکته باید من

 یک زندان زیرا. اندنوشته زندان در را هاآن آن، مفسرانِ یعنی است، زندان محصول

. دکنمی ایجاد معنوی و روحی نظر از انسان برای هم امتیازاتی اما دارد هاییمحدودیت

 به را یرتفس شش من. گشایدمی انسان روی به نیز را ایدریچه فشار و تنهایی آن زیرا

. است بوده مؤثر آن در زندان یا شده نوشته زندان در معاصر زمان در که دارم ذهن

 محدودی چیزیک اول. است کرده بازسازی زندان در را «ظالل فی» قطب سید مثالً

 خاطر به او برای که معنوی و روحی حاالت و تنهایی افتاده زندان به وقتی اما نوشت،

 یلیخ و زاحرکت ،حماسی انسانی، که نوشت تفسیری بود، ایجادشده زندان شرایط

 در را «آنقر از پرتویی» تفسیر هم طالقانی اهللآیت مرحوم. است تربیتی و آموزشی

 .نوشت زندان

 دو هم انایش «التفسیر فی االساس» نام به نوشته تفسیری چنینهم حوّای سعید

 .است نداشته اختیار در بیشتر تفسیر کتاب
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 مرحوم هایفیش و کنممی هــمقایس راهنما رــتفسی با را تفسیر سه این وقتی نــم

 هم و اشتد بیشتری جامعیت هم ایشان تفسیر که بینممی کنم،می بررسی را هاشمی

 انجام مَدرسی و کالسیک کارهای تفاسیر آن کهاین با. بود شده انتخاب ترهوشمندانه

 .بود کرده استخراج را نکات ترجامع و ترهوشمندانه خیلی ایشان ولی اندداده

 از تابان مهر کتاب در طهرانی محمدحسین سید آقای هاحرف این یهمه با اما

 ارک آن رویهم خیلی و نویسممی را چیزی من که کندمی نقل طباطبایی عالمه قول

 .امنکرده توجه اینکته روی که شوممی متوجه مدتی از بعد ولی مـکنمی فکر و

 دنق را آن شاگردانش و است گفتهمی درس که دقتش و عظمت این با عالمه مرحوم

 هم هاشمی آقای مورد در. فهم یک و است انسان یک باالخره اما اندکردهمی

 یقتحق و بحث با و آمدند گروهی یک خوشبختانه ولی بوده فرد یک او. طورهمین

 شانای حال این با. است ترکامل بسیار اولی کار به نسبت که اندداده انجام را کاری

 معلوم یعنی. شود چاپ جداگانه هم خودم هایفیش خواهدمی دلم: فرمودمی درجایی

 بیان راهنما تفسیر در منظورشان خواستهمی که طوری آن جاها از بعضی در است

 .است نشده فهمیده درست حرفش و نشده

 ست؟چی تفسیر این در آبادینجف صالحی اهللنعمت شیخ اهللآیت مرحوم نقش

 هاگروه هایاختالف و بود ریداو گروه در اول: داشت دوره سه کار این در ایشان

 سیریتف روایات نقد و بررسی و بحث: دوم. شدمی ارجاع معرفت اهللآیت و ایشان به

 و اندنوشته هم مقاالتی زمینه این در خودشان و داشت اساسی نقش کار این در که

 است. کرده بحث مستقالً
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 هایفیش ونچ که دــرسمی نتیجه این به رآنــق ارفــمع و گــفرهن: سوم

 سوم کار پس. بگیرد صورت هم ترجمه کار نیست، ترجمه دارای هاشمی مرحوم

 ترجمه کار در ایالعادهفوق کار و بود گروه با همراه قرآن ترجمه صالحی مرحوم

 است ایشان کار راهنما تفسیر یترجمه %32 گفت توانمی کهطوریبه داد انجام قرآن

 یترجمه با اگر شده، چاپ مستقالً ایشان قرآن یترجمه که است این آن شاهد و

 .شویدمی بنده عرض متوجه کنید مقایسه راهنما تفسیر

 ظرن خالف نظری قرآن یترجمه مورد در کسی اگر بود فروتنی فرد چون ایشان

 نظر کردمی احساس که جا هر ولی کرد،می را جمعی نظر رعایت داد،می ایشان

 خودش برای بعدها کهطوریبه بود باقی خود نظر بر همچنان است، درست خودش

 اپچ بهو  کند ویرایش را آن تا داد ما انــدوست از یکی به و کرد هــترجم را رآنــق

 .رسید

 کردید؟ کار قرآن فرهنگ مرکز در مدتی چه شما

 .سال 3 یا 1 یعنی ،15 سال تا 11 اوایل یا 13 سال اواخر از

 آوردم وجود به من را هاگروه اولین و مکرد تأسیس خودم من را مرکز این

 ترهمم و آوردم وجود به را هاییگروه و کردم تأسیس مرکز این برای غنی ایکتابخانه

 .آوردم وجود به کار این برای بود الزم که را کارهایی ابزار آنجا کهاین

 ردنک دهیسازمان و قرآنی تخصصی کتابخانه و قوی آرشیو یک تأسیس مثل

 آن یعلم مسائل از پشتیبانی هم و بدهند مرکز به خدمات بتوانند هم که یینیروها

 سیرتف از بعد که کنند ریزیبرنامه را بعدی کارهای هم و سازینمایه مانند کنند کارها
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 ها،مدخل هایکردن استاندارد قوانین مثل. دهند انجام را مراحل آن بتوانند راهنما

 ....و تفسیر سازیهنمای ها،مدخل فهرست کردن مشخص

 چیست؟ راهنما تفسیر یدرباره پژوهانقرآن دیدگاه

 ینا شاید ندارم، باره این در دقیقی و جامع ارزیابی و نکردم میدانی تحقیق من

 رگبیان که دارد وجود دالیلی اما باشند، داده انجام قرآن فرهنگ مرکز محققان را کار

 .است شده استقبال آن از که است این

 .است قرآن فرهنگ عربی به ترجمه حال در -4

 .است شده چاپ تجدید بار چندین -0

 .است شده تهیه آن از کامپیوتری پکیج یبرنامه یک -5

 .دارند اذعان آن جامعیت و قوت و اتقان به که امدیده را محققین از خیلی -1

 کنند؟ استفاده تفسیر این از توانندمی چگونه پژوهانقرآن

  :تصور دو به

 مثالً ندخواهمی که کسانی حتی یا برند،می پی آیه از نکاتی به آیه یک ذیل در -4

 عهمطال را آیه هر به مربوط مطالب توانندمی آیه هر ذیل در بخوانند قرآن نماز از بعد

 .کنند

 حقیقت برای خواستیم که موضوعی هر در توانمی است موضوعی تفسیر چون -0

 .کنیم استفاده آن از

 وفیقت و دادید قرار نامه ویژه این اختیار در را وقتتان که عالیحضرت از تشکر اب

 .دارم آرزو برایتان را دیگر قرآنی کارهای افزون روز



 
 

 

 
 فسیرت خصوص در کلباسی مجتبی شیخ حاج االسالم حجتبا  مصاحبه

 راهنما

 راهنما( تفسیر گروه )مسئول

 

 فسیریت هایگروه مسئول راهنما سیرتفـ گیریشکل زمان در کلباسی، آقای جناب

 هب مشغول طرح این در که هستند محققینی از نیز خودشان زمان همان البته. بودند

 است ارزشمند بسیار راهنما تفسیر خصوص در او با مصاحبه که است بدیهی. کارند

 .داشت خواهد مهمی نکات و

 بفرمایید و نیدک لطف اگر آقا حاج. حضرتعالی خدمت دارم ادب و سالم عرض

 ؟شدید مشغول طرح این در کسی چه دعوت با و زمانی چه از که

 سال از کار نظرم به. دارم ادب و سالم عرض هم دهــبن. الرحیم الرحمن اهلل بسم

  .شد آغاز 11 یا 13

 گفته ود،ب تبلیغات دفتر مسئول زمان آن که عبایی، آقای به رفسنجانی هاشمی آقای

 هالبت. «دهد انجام را کار این جایی یک که است خوب و مانده ما یقرآن کار این: »بود

 و. بود کرده اشاره مطلب این به هم مصاحبه یک در و جمعه نماز هایخطبه در او

 در که برگ دویست دفتر 00 این به بود نوشته جنگ زمان که هم اینامه وصیت در

 .بود کرده اشاره شود، آماده تا بود کرده کار زندان

 ردفت نامش زمان آن در که تبلیغات دفتر پژوهشگاه با هاییهمکاری که آنجا زا

 کار بحار معجم و سئواالت به پاسخ البیت،اهل سیرة زمینه در و داشتم بود، تحقیقات

 یشب قرآنی کار به خودم بنده. کنم همکاری زمینه این در خواستند من از بودم، کرده
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 خپاس در دارید، عالقه کار این به پرسیدند من از یوقت. دارم عالقه دیگر کارهای از

  .هستم قرآنی کار شیفته من: گفتم

 ما و بود داده قرار تبلیغات دفتر اختیار در هاشمی آقای را البیت اهل هایفیش

. شود تشکیل هاییگروه شد قرار و رسید دفترها. برسد هم دفـترها تا بودیم منتظر

 تصور دفترها روی ایمطالعه ابتدا. بود کار این ولمسئ ایازی علی سیدمحمد آقای

  .بکنیم کاری چه دفترها این با که شد صحبت و پذیرفت

 ندچ سپس و آیه ابتدا که بود این دفترها در رفسنجانی هاشمی آقای کار روش

 رتبطم واژه کلید چند هم آیه کنار. بود نوشته انشایی و خبری هایجمله با برداشت

 از و هاجمله به هاکلمه این از ورود که بود مشخص. بود کرده اشتیادد موضوع با

 قرآن، در مطرح هایموضوع که بوده این هدف و. است نظر مد آیه به جمالت

 بدیهی. ودش آماده موضوعی تفسیر برای کار و شود بندیطبقه و بندیدسته استخراج،

 هک نتایجی کند، ناساییش دقیق طور به را واحدها این انسان اینکه بدون که است

  .نیست منطقی گیردمی

 .رماییدبف توضیحی راهنما تفسیر و تفسیر هایگروه درباره دانیدمی صالح اگر

 زمان یک در تا گرفت قرار مبنا تفسیر ده حدود. شود بازنگری کار این شد قرار

 اییتنه به نفر یک اگر. باشد امروز فضای با متناسب موضوعات و شود انجام مشخص

 هم دقیق و کردمی صرف برایش عمر یک باید دهد انجام را کار این خواست،می

 مسئول من. گرفت شکل گروه ده حدود و دادیم تشکیل گروه رو این از. شدنمی

  .کردممی کار گروه یک در هم خودم و بودم تفسیر هایگروه
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 ده فهاضا به بود انــایش دفترهای عــمناب از یکی. شدند کار به مشغول اــهگروه

 بین اهیگ. دادمی رخ گروه اعضای بین که گفتگوهایی و بحث همراه به دیگر تفسیر

 همین هب. کنیم نزدیک هم به را آنها بود الزم که آمدمی پیش مباحثی گروه یک اعضای

 به تهامـد که بود آنها از یکی معرفت اهللآیت. کردیم دعوت مختلفی اساتید از جهت

 شد.می بحث ایشان با اختالفی موارد و آمدمی دفتر

 و عمق جمله، لحاظ به هاگروه کار نتیجه کردند،می تمام را کار یک هاگرو وقتی

 هاگروه از برخی. بود بسیار دفترها بین فاز اختالف و. داشت فرق همدیگر با سطح

 هم هاکسب. دادندمی تحویل خرابی متن دیگر برخی و نوشتندمی خوب ادبی نظر از

 مشرب برخی و فلسفی مشرب برخی و عرفانی مشرب برخی. داشت فرق هم با

 کنترل هایگروه شد قرار. شد مطرح سازییکسان بحث رو این از. داشتند دیگری

  .شود تشکیل

 این فعالیت نتیجه. کردندمی کار پروژه این روی نفر 32 حدود اول مرحله در

 سنحُ ودب متفاوت افراد ذهنیت اینکه البته. شود ئهارا کار مدل یک در باید نفرپنجاه

. شدمی ایجاد بینشان وحدت باید اما کردند،می تکـمیل را همدیگر چون بود؛ کار

 زمال شایستگی هاگروه این. بود اصلی هایگروه از کمتر تعدادشان کنترل هایگروه

 اینکه ات نبودند بیشتر وهگر دو نظرم به و. دهند انجام را سازیهمسان کار تا داشتند را

  .داشت رنگی سبز جلد که شد راهنما تفسیر اول جلد چاپ به منجر کار

 صورت کارهایی چه دادیممی توضیح داشتیم، هاشمی آقای با که هاییجلسه در

 چند هر. داشت اصرار هانمایه روی ایشان. است شکل چه به کار رویه و پذیردمی
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 ربسیا و است ده به یک شد، تولید چهآن با مقایسه رد هاشمی آقای خود هاینمایه

 هاشمی آقای نوشته برابر سه نیز هاجمله آمار و هاموضوع تعداد. باشدمی متفاوت

 در که هم توضیحاتی و شد اضافه هاجمله طول به هم و آن محتوای به هم که است

 هم، کار نای خود گفتند داشتند، برخورد راهنما تفسیر با که افرادی. آمد نبود، دفترها

 شناسنامه قرآن از آیه هر برای چون. شود چاپ است خوب و است مفید کار یک

 دیمفی کار که شد معلوم بعد اما. نبود نظر مد تفسیر چاپ گرچه. نداریم موضوعی

 ایدفتره اصلی هایفراورده از یکی. باشد تفسیر اهل برای مرجع تواندمی و است

 راهنماست. رتفسی کار هاشمی، آقای

 چاپ فکر به که گفتمی داشتیم، که هاییجلسه در نیز خودش هاشمی آقای

 ست،ا برداریبهره قابل کار و است درست مسیر دید که بعد اما. نبود راهنما تفسیر

 کند. درست قرآن کلید یک خواستمی او. کرد چاپ را آن

 که باشد قرآن یدکل عنوانش خواستممی من که آمده هم قرآن فرهنگ مقدمه در

 گرفت. نام قرآن فرهنگ و نشد موافقت

. است شده چاپ جلد 55 در که است قرآن فرهنگ پایه راهنما، تفسیر حقیقت در

. ندارد وجود ترگسترده این از «قرآن موضوعات فرهنگ» اسالم، جهان در اکنون و

 یخروج خست،ن کار از هم کار این که شد شروع قرآن موضوعی المعارفرةدائ کار بعد

 ارک این اصلی خروجی. نبود هاشمی آقای اصلی هدف کارها این البته. است گرفته

 هاتهنوش از هاشمی آقای هدف. است نپذیرفته صورت هنوز که است قرآن دیدگاه ارائه
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 کار رآنق در تقوا مورد در بخواهد کسی اگر مثال عنوان به. بود قرآن موضوعی تفسیر

  .است کدام پایش و دست و چیست قرآن دیدگاه زا هیکلش که بداند کند

 و شد چاپ که بود تفاسیر موضوعات فرهنگ عنوان تحت هم دیگری کار

 موضوعات کهاین برای بود، جورچین کار، این اصلی هدف. شد آماده هم افزارشنرم

 را نبعشم است، شده مفصل صورت به تفسیری در بحثی اگر و باشیم داشته را قرآن

 امام تغیب درباره تفاسیر کجای در بداند خواست کسی اگر نمونه عنوان به بدانیم؛

 است، آمده مستوفایی بحث سنی، یا شیعه دیدگاه از ،«عجل اهلل تعالی فرجه الشریف» زمان

 .شود تولید هدف آن تا بپیوندند دیگر کارهای با باید هم کار این. بداند

 تا شود متصل هم به ایسامانه یک در اهیافته این که بود قرار اطالعات بانک در

 بانک همان شده، نامگذاری قرآن دانشنامه امروز چهآن. شود آماده قرآن تفسیر مقدمه

 .است اطالعات

 تهوی یک خودش که را، هاشمی آقای دفترهای که بود این کردیم، که دیگری کار

 موضوعی فرهنگ عنوان به را آن و کردیم جدا خالص صورت به داشت، مستقلی

 موضوعی افزارنرم اولین زمانی، نظر از 5 تبیان. دادیم قرار 5 تبیان افزار نرم در قرآن

 آقای. است یابیمشابه و جستجو قرآن، متن 0 و 4 تبیان. است اسالم جهان در قرآنی

 ار هاییکلمه و. دادند انجام زمینه این در کاری مشترک، جمالت قسمت در عابدینی

 محتوای و بود قرآن موضوعات روی فقط 5 تبیان. آوردند دارد، مشترک حرف 41 که

 اشمیه آقای از هانمایه البته. شد سازی نمایه و تایپ که بود هاشمی آقای دفتر 00 آن

 .است توجه قابل بسیار کار این. نبود
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 را هاشمی آقای هایبرداشت تمام که بود این دادم، انجام خودم که دیگری کار

 کار این از ایشان. نبود دیگری چیز و بود او هایبرداشت کلیه. دمآور جلد دو در

 که دارد جا و نشد چاپ البته. بود چاپ آماده زمان آن کار این. آمد خوشش خیلی

 سیارب انقالب از پیش در او فکری فضای شناخت برای اثر این. شود چاپ هم اثر آن

 .شود چاپ کار این است وبخ که گویدمی ابــکت در هم ایشان خود. است دــمفی

 البته. شد قطع مرکز با ارتباطم شد، تمام راهنما تفسیر برداریفیش کار وقتی از من

 دعوت من از همکاری برای هم گاهی. کنندمی کار را قرآنی المعارفرةدائ که دارم خبر

  .ندارم وقت دیگر که کنندمی

 بفرمایید. دارید، یاد هب رفسنجانی هاشمی آقای با مالقات از ایخاطره اگر

 ستفادها تا بود نیامده کامپیوتر ادارات در هنوز و بود عجایب جزء کامپیوتر روز آن

 آقای هب ما حضور در هاشمی آقای. داشت کامپیوتر که بود جایی نخستین قم. دــکنن

 گجن زمان. کنید خریداری آلمان دوسلدورف از را کامپیوتر گفت و زد زنگ ترکان

 شد. نجاما آن با کار و شد نویسیبرنامه که آوردند اولیوتی کامپیوتر تا ندچ که بود

 ندارد اریک آقا گفتیم هاشمی آقای به بودم برده ایشان پیش را کامپیوتر روز یک

 اشاره اب و زنیدمی دست طوری این کامپیوتر این به کلمه یک یافتن برای شما که

 خواستنمی او. «زنمنمی دست من نه نه،»: گفت هم او. دادم نشان را کار این دست

 کار و سر نوشتن و کتاب با سنتی روش همان با داشت قصد. شود درگیر کامپیوتر با

 باشد. داشته
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 است نای کارها دیگر با قرآنی کار فرق: »گفت داشتیم، که هاییجلسه در بار چند

 «.دارد المللی بین جنبه و ندارد تهران و قم به اختصاص قرآنی کار که

 

 چیست؟ در دیگران با قرآن تفسیر در هاشمی آقای روش و نگاه تفاوت

 الدنب هاشمی آقای اما. است نگاری موضوع ایشان کار تفسیر فن نظر از گرچه

 فرق. اردد حرفی چه اقتصادی و سیاسی فکری، هایموضوع در قرآن بیابد که بود این

 روز لمسائ به را هاروزنه المیزان انندم خواستمی که بود این تفاسیر سایر با او کار

 مطلب سیرتف این کنید، مراجعه البیان اطیب تفسیر به مثال عنوان به اگر. کند پیدا

 آقای اما. است دهــآم هم دیگر رــتفاسی در بیش کما آن بــمطال و ندارد دیــجدی

. کردیم پیدا وزر مسائل با را قرآن اتصال او. بود قرآن کردن کاربردی دنبال به هاشمی

 قرآن و چیست مختلف موارد در قرآنی حل راه ببیند که بود این دنبال دقیق طور به او

 دفه اما. بود نوشته اخباری یا انشائی جمله یک که است درست. دارد قضاوتی چه

 روز مسأله به توجه نظر از هم نمونه و المیزان که نماند ناگفته البته. بود آن اصلی

 در قرآن از استفاده با خواهندمی که دارند را دیدگاه این و اندرفته ار مسیر همین

 بمکت و المیزان تأثیر تحت نظر این از راهنما و نمونه. کنند پیدا ورود روز مسائل

  .اندعالمه

 شد، البیت اهل هایفیش از ذکری چون است؛ راهنما تفسیر بحث موضوع گرچه

 .بفرمایید توضیحی هم زمینه این در
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 هم کار این در. است هاشمی آقای زندان دوران از قبل به مربوط هافیش این

 هایشف بین در. است بوده او کردهمی دنبال را کار که کسی یا و بود مبتکر ایشان

. وردــخب درد به زمانی کردیم،نمی فکر و بود اسناد جزء که کردیم پیدا جالبی چیزهای

 تومان 5 کار ساعت یک بابت هاشمی آقای که هست رمــخاط در نمونه وانــعنبه

  .بود گرفته رسید و داده رهبری معظم مقام به

 یلدخ کار این در هم دیگر نفر پنج چهار و بهشتی شهید هاشمی، آقای بر عالوه

 رداریــبشفی کاربردی، نگاه یک با را، البیت اهل سیره به مربوط هایکتاب آنها. بودند

 .است بوده البیت لــاه روش نــیافت سیره، در انــنگاهش بیشتر و. کردندمی

 وشتهن ریز خیلی گاهی که بود کالسوری کاغذهای در بزرگان از بسیاری خطدست

 به اما کردم؛ شروع من را کار این. بودند داده قرار کوچک کالسورهای در و بودند

. ستاهفیش آن حاصل لبیتااهل نام به افزار نرم یک. کردم رها را آن قرآنی کار واسطه

 نند.ک تکمیل را کار و ببینند محققین اند،ندیده آنها که را یــهایکتاب بود، قرار

 ایپ کسی ولی. کردندمی کار پروژه این روی است، یزد اکنون که مدرسی، آقای

 قرآن اما. نرسید هم نتیجه به نایستاد کار این پای کسی چون. نایستاد سال ده کار این

 یبانیپشت و سازمان مدیر،. رسید نتیجه به تا کردند خورد استخوان آن در نفر ندچ را

 کار دغدغه که قدر آن هم هاشمی آقای. است مهم خیلی هاپروژه نوع این در کار

 در که زمانی از هاشمی آقای دارم، یاد به. نداشت را کار آن دغدغه داشت، را تفسیر

 .کردیممی حثب تفسیر کار درباره او با بود مجلس
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 کرد؟ آغاز را خود فعالیت چگونه قرآن معارف و فرهنگ مرکز

 تدااب. شد مطرح هاشمی آقای نزد قرآن معارف و فرهنگ مرکز بحث بار، نخستین

 که بود غاتتبلی دفتر تحقیقات مرکز اجرایی، پشتیبان و تفسیر، هایگروه کار محل

 .کرد دنبال را آن قرآن معارف و فرهنگ دفتر بعد اما. دادمی انجام را کار

 .نیست لطف از خالی آن نکات از برخی نقل اما. است مفصلی داستان گرچه

 ما. بودند راننگ کنیم، جدا دفتر از را کار این ما مبادا که این از تبلیغات دفتر مسئولین

 .کنیدنمی پشتیبانی ما از شما که گفتیممی آنها به طرف آن از هم

 هاشمی آقای با مالقات برای راهنما تفسیر محققان از معیج و من که روز یک

 از. نوشتندمی روزنامه در را گزارشش باید که بود خبری بحث. بودیم رفته دفترش به

 معارف و فرهنگ محققین: »پرید دهنم از هم من باشد؟ چه خبر عنوان پرسیدند ما

. کردم علج تعبیری به ودمخ آنجا که بود عنوانی و نداشت قبلی سابقه خبر این. «قرآن

 چندم صفحه و نبود اول صفحه در گرچه و شد نقل روزنامه در بعد مطلب این

 از ـ غاتتبلی دفتر وقت مسئول ـ گیالنی جعفری آقای که شد منجر ولی بود، روزنامه

 و شد درست کار بعد اما. کرد قهر من با هم مدتی او. شود ناراحت خیلی من دست

 شود خریداری مستقل صورت به کار این برای ایخانه که شد جبمو. رسید نتیجه به

 لینمسئو و بود ما روی حساسیت البته .است قرآن معارف و فرهنگ مرکز اکنون که

 در ولی .کنندمی جدا دفتر از را کار کنند، پیدا فرصت هااین اگر که گفتندمی دفتر

 را هکتابخان و تفسیر هایگروه ما. برود جلو کار خواستیممی ما. نبود طوراین واقع

 هک ظهرها از بعد. بدهند ما به نداشتند جا هم آنها که داشتیم جا به نیاز و داشتیم
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 که بعد اما .کردیممی کار آنها هایاتاق در ما رفتند،می خانه به تبلیغات دفتر مسئولین

 رویمب آنجا به توانستیممی خواستیم،می که روز شبانه از وقت هر شد، خریداری خانه

 است. پژوهشکده جزء امروز و شد جدا و دارد مستقل هویت مرکز آن. بود باز در و

 دفتر. شد خریداری دیگر خانه چند و خانه آن و داد را خانه پول هاشمی آقای

 جذب ودجهب عنوان این از و کردمی کاسبی خیلی راهنما تفسیر کار بابت از تبلیغات

 .نستندا را نیروهایش قدر اما گرفت، کمک خیلی هاشمی آقای از و کردمی

 بود هاشمی آقای نظر در چهآن با نوشتند،می محققین چهآن که است طبیعی

 بود؟ چه باره این در خودشان نظر اما است، متفاوت

 و داشتن دغدغه و طرح خود. بود االنتقال سریع و باهوش بسیار هاشمی آقای

. اندخومی شد،می تولید که را هاییعبارت. ستاو هوش از نشان طرح از پشتیبانی

 اپچ ابتدا که را تفسیری محتوای. راخواندم متن همه: گفتمی آمدکهمیپیش گاهی

 کرد،نمی درگیر خیلی را خودش که باوجودی. بود راخواندهاشهمه ازچاپقبل شد،

 از بعد ساعت یک روزی صبح، هرروز: گفتروزهامی آن. داشت کارحضور کنار اما

 قدهایشن و نوشته و کرددیدواظهارنظرمیمی رادقیقمتن. خوانمتفسیررامی نمازصبح،

  .باشد قرآن معارف و فرهنگ مرکز در هنوز او هاینوشتهدست شاید. فرستادمی را

  نه؟ یا شد محقق نهایت در بود، هاشمی آقای ذهن در که را ایپروژه آیا

 دانممی اما. بپرسم خودش از را پرسش این که اخیرنشد چندسال دراین متأسفانه

. «قرآنی یدکل: »گفتمی او. بود قرآن موضوعی تفسیر فکر به قرآن، ازکلید پس او که

 مرحله ایندر کسی معنانداردکه و. بودقرآن تفسیرموضوعیبرای پلکانی اماکلیدقرآنی
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 ،دسازنمی چه برای را کلید اما. ساختم را کلید این که کردمی ابراز او. کند توقف

 انخودش. کنند ارائه تحقیق خواهندمی که سازندمی جایی آن برای کهاست غیرازاین

  .است آمده قرآن فرهنگ مقدمه عبارت در و اندکرده تصریح مطلب این به هم

 درست راهوپیمودنصحیحهایگذاریهدف است،کارهابسیارمهمقبیلدراین چهآن

 رسیدن راه یا و گذارییاهدف راه که دلیلاین به و شدهیفتعر زیادی کارهای. است

 کارشد، این حال شامل که توفیقی. است مانده راه وسط در نبوده، درست هدف به

 یکسان زمانهمان. استهدفبه دستیابیبرای درستراه وپیمودنصحیح گذاریهدف

 بروید اول اشم! اند؟مدهآ تفسیر برای هاطلبه: گفتندمی تعجب یا تمسخر با که بودند

: گفتندمی یاقدراست؟چه تانعلمیپایگاه: گفتندویامی. شوید،بعدبیاییدطباطباییعالمه

 لبتها شنیدیم،می خیلی هاحرف این از. است رأی به تفسیر کنید،شمامی کاریکهاین

. فتر جلو بود، شده تعریف که مسیری و کند ایجاد سدی نتوانست مشکالت این

 .ندک محتوایی نقد را آن یا و بکندآن به محتوایی اشکال کسی که ندیدم من هنوزهم

 .تشکرمم دادید، قرار دینی بازاندیشیرادراختیارگاهنامهتانوقت حضرتعالیازاینکه

 داودی احمدرضا: کنندهمصاحبه    



 

 

 یزدی محمدعلی مقاله

 تاکنون آغاز از راهنما تفسیر

 

 و فرهنگ مرکز محققان از جمعى و رفسنجانى هاشمى اکبر اهلل آیت: نویسنده

 قرآن معارف

 تقطیعى ـ ترتیبى: تفسیرى سبک

 قرآن موضوعى معجم تهیه: هدف

 در و شده ضمیمه فهارس عنوان به جلد یک که جلد بیست: مجلدات تعداد

 است شده جلد 04 به مجموع

 قم علمیه حوزه اسالمى تبلیغات دفتر انتشارات مرکز: ناشر

 

  کار آغاز

 در انىرفسنج هاشمى آقاى اهللآیت تالش حاصل برگىدویست دفتر دو و بیست

 صورت به که است 4531 در اسالمى انقالب پیروزى تا 4531 ماه دى از اوین زندان

 فترهاد این. نهاد بنا را «راهنما تفسیر» اولیه پایه عنوان هزارهشت بابرداشت هزارسى

 فرهنگ مرکز کار این تکمیل براى. شد واگذار اسالمى تبلیغات تردف به 4511 سال در

 همت نگارش و تدوین پژوهش، کار به آن محققان و شد تاسیس قرآن معارف و

 گماشتند.

 و دهکر تکمیل و بررسى را هابرداشت آن نفرهپنج هاىگروه در مرکز این محققان

 سال در آن مجلد اولین اپچ از. رساندند نهایى تصویب به نفره سه هاىگروه در
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 یافت تکامل هابرداشت ارائه سبک شد عرضه آن دوم چاپ که 4511 سال تا 4514

 هشتم مجلد انتشار با زمانهم و 4513 سال در کهآن تا شد جبران آن هاىکاستى و

 ترجمه با جلدها تمامی بعدی، چاپهای در و شد همضمی آن به نیز آیات هــترجم

 شد. منتشر

 یعتقط بزرگ هاىسوره ششم مجلد تا نامناسب، حجم از گیرىپیش راىب گرچه

 املک صورت به مجلد هر هاىسوره تمام قرآن پایان تا توبه سوره از ولى است شده

 است. گرفته قرار آن در

 اىنمایه فهرست در و شده زده شماره یکدیگر از تفکیک با آیه هر هاىبرداشت

 است. شده داده ارجاع آن به آیه هر پایان در

 و بیندب تفصیل و اجمال به را آیه هر موضوعات تواندمى خواننده ترتیب این به

 .کند گزینش آن از را خود انتخابى موضوع

 سیرتف مجلد آن در که آیاتى موضوعات تمام از جامع فهرستى کتاب، هر پایان در

 راه از را محققان که است شده تهیه موضوعى - الفبایى صورت به است شده

 رد جامع هاىفهرست این. کندمى راهنمایى آیات مطالب ریزترین به کلى موضوعات

 هم و شد خواهد عرضه پژوهان قرآن به آن به مربوط آیات آدرس با همراه نهایت

 حقیقاتت با کردن تلفیق و هانمایه آن از گرفتن کمک با «قرآن فرهنگ» کتاب اکنون

 رآنق موضوعات و مفاهیم فهم براى کلیدى و رسیده طبع به دیگر محققان ارزشمند

 .است کریم
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  راهنما تفسیر سبك: اول بخش

 را اتىروای ولى نیست روایى تفسیرهاى زمره در تفسیر این: روایات به توجه -4

 ربوطهم آیه پایان در اندساخته زایل را آن از ابهامى و اندپرداخته آیات ظاهر بیان به که

 کرده ضمیمه آیه هر هاىبرداشت از پس را هاآن فارسى ترجمه و ىعرب متن و آورده

 بیقتط یا و آیات تاویل به که روایاتى دارد نظر در قرآن معارف و فرهنگ مرکز. است

 ماثور یرتفس قالب در ارائه و بیشتر تحقیق و تکمیل براى دارد نظر خاص هاىمصداق

 بپردازد. آن به مستقل طرحى در کرده آورىجمع

 شهودم قرآن ظواهر داشتن حجیت تفسیر این سرتاسر در: آیات ظاهر به اعتماد -0

 ممتاز فاسیرت دیگر از را راهنما تفسیر که تطبیقى - ترتیبى سبکرعایت گرچه. است

 حتى و منسوخ و ناسخ آیات بین که است نداده اجازه آن نویسندگان به است، ساخته

 وعموض آن در قرآن دیدگاه صورت به را نآ نتیجه و نشسته قضاوت به خاص و عام

 رکزم اطالعات بانک به و شود تامین دیگر صورتى به مهم این است امید. دهند ارائه

 بخشد. غنا معارف و فرهنگ

 از و یکدیگر با آیه هر بندهاى و هاجمله ارتباط از محققان: آیات ارتباط -5

 تخراجاس خوبى اىــهنکته د،ــانگرفته قرار مرتبط اىهــمجموع در که آیاتى اقــسی

 اند.کرده

 داشته ظرن آیه ادبى ساختار به آن نویسندگان تفسیر، سراسر در: ادبى ساختار -1

  .است شده جدیدى هاىبرداشت پیدایش مایه آیه هاىترکیب و هالغت به توجه و
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 کسب براى منبعى است آمده آیه در که قیدى یاصفت هر: هاصفت و قیدها -3

 راز و شده بررسىدقت به گاه نیز آیه در حروف جایگاه حتى و گرفته قرار هانکته

 .است شده مطرح مستقل برداشت صورت به آن استعمال

 به اندشناخته معتبر را آن تفسیر این محققان که هایىنزول شان: هانزول شان -1

 .است افزوده آن به قیدى یا داده افزایش را هاآن و است کرده کمک هابرداشت

 سیرتف این برگزیده هاىشیوه از یکى «خصوصیت الغاى: »خصوصیت الغاى -1

 فتهگ سخن خاصى موضوع یا شخص درباره ظاهر به که آیاتى از آن براساس که است

 .است شده استفاده جامع و کلى هایىنکته است

 سیارىب به یابىدست مایه تفسیر این در که دیگرى هاىشیوه از: گیرىمفهوم -3

 آیه مفاد الزمه که هایىبرداشت البته. است آیات از «گیرىمفهوم» شده هابرداشت از

 .است نمانده دور قلم از المقدورحتى باشد، نیازمند تامل به گرچه باشدمى

 بدیهى نکته این کند،مى نقل دیگرى از را سخنى هرگاه قرآن: هاقول نقل -3

 مثبت اىنکته آموختن منظور به را آن و دارد نظر آن نفى ای اثبات درباره که نمایدمى

 آن براساس و داشته باور را مبنا این راهنما تفسیر نویسندگان. است کرده نقل منفى یا

 .اندکرده ثبت مفیدى هاىبرداشت

 عرفىم باشد آرا و نظرهاجامع که کتابى تواننمى را راهنما تفسیر: مفسران آراء -42

 البیانمعمج و المیزان جمله از تفسیر ده دقیق مطالعه به را خود تفسیرى هاىگروه. کرد

 دچن هر برداشتى به را آن قول، یک وجود صرف به هرگز ولى بودند ساخته ملزم

 طالعهم از پس که اندورزیده عنایت نکاتى به تنها بلکه اند،نکرده تبدیل احتمالى
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 توانمى موردى کمتر نتیجه در. انددیده لمحتم یا پسندیده را آن نیز خود تفاسیر،

 تفاسیر هب مراجعه در هاآن. باشند آورده مفسران از یکى به استناد با را سخنى که یافت

 جاآن و اندردهب بهره نیز سنتاهل تفاسیر از بلکه نکرده اکتفا شیعه تفسیرهاى به تنها

 و ردهک استفاده ست،ا آورده صحیح سخنى نادرست، تعصبات از دور به مفسرى که

 اند.ساخته غنى را خود هاىبرداشت

 هر وا. است ناپذیراجتناب مفسر براىلغت کتاب به مراجعه: لغت هاىکتاب-44

 آیه از و گیرد نظر در اسالم ظهور عصر استعمال در را لغت باید باشد زبانعرب چند

 فهمیدند.ىم زمان آن در مدینه و مکه هاىعرب که بفهمد را معنایى همان

 امن اندساخته ملزم آن به را خود راهنما تفسیر نویسندگان که هایىنامهآیین در

 اغب،ر مفردات: از عبارتند که است آمده لغت اصلى منابع عنوان به خاص هایىکتاب

 ،العروستاج اللغه، مقاییس معجم المنیر، المصباح المحیط، القاموس العرب،لسان

 الصحاح. ،النهاية

 داده ناطمینا هاآن به که اندپذیرفته صورتى در تنها را لغتاهل سخن است یهىبد

 هاىکتاب در معنایى وجود صرف که داندمى قرآن مترجم یا و مفسر هر زیرا است،

 نیست. کالم از آن اراده یا و صحت دلیل لغت

 هاىبخش مفیدترین طالب و دانشجویان براى شود گفته اگر: توضیحات -40

 گزاف سخنى است، آمده هابرداشت ذیل که است توضیحاتى همان راهنما سیرتف

 هنذ است آمده توضیحات در چهآن به توجه با تنها آیه نکات برخى زیرا نیست،
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 آن، به مراجعه بدون بخواهد که کسى براى و کندمى جلب خود به را مخاطب

 .ماند خواهد جواببى زیادى هاىسؤال کند مطالعه را هابرداشت

 بیان آیه هاىمصداق در گوناگونى احتماالت توضیحات، در گاه کهاین عالوه

 رآخ نیز و آیه آخر هاىفهرست راه از است نیامده هابرداشت متن در چون که شودمى

 .یابندنمى دست آن به کتاب

 است دهش نوشته قرآن بر تاکنون که گوناگونى تفاسیر: احتمالى هاىبرداشت -45

 به توانمى نه و پذیرفت راحتى به را آن توانمى نه که اندکرده بیان را هایىکتهن گاه

 .ماند اعتنابى آن

 از جامع ىفهرست تهیه براى را هانکته این ثبت طرفى از راهنما تفسیر نویسندگان

 هب را هانکته آن صحت اندنخواسته دیگر طرفى از و انددیده ضرورى قرآن مطالب

 کتاری نه و دارد خورشید نور نه که ستارهعالمت انتخاب باشند، کرده القا مخاطب

 که ىکسان تا است ساخته ممتاز آیه دیگر مطالب از را هاآن هابرداشت این براى است

  برسند خود خواسته به باشند دیده نیز را قوى چندان نه احتماالت مایلند

 گفرهن مرکز و رفسنجانى شمىها آقاى اهللآیت اصلى انگیزه: آیات ترجمه -41

 هب نیازى هدف این براى و بود قرآن مطالب از جامع فهرستى تهیه قرآن، معارف و

 آن هب مراجعه با محققان و رسید چاپ به تفسیر که زمانى تا شدنمى احساس ترجمه

 باشد هداشت کامل مطابقت هابرداشت با که اىترجمه وجود آیه فهم براى که دریافتند

  .است ضرورى
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 یازامت دو دیگر هاىترجمه از است گرفته قرار آیات ذیل در اکنونهم که اىترجمه

 آهنگمه راهنما تفسیر نویسندگان فهم با امکان حد تا که این نخست: دارد توجه قابل

 دیگر هاىترجمه در گاه که خطاهایى از است شده سعى که این دیگر و است شده

  .بماند محفوظ شده، مشاهده

 تهیه براى قرآن معارف و فرهنگ مرکز: قرآنى نامهاصطالح با آهنگىهم -43

 هاىتابک تمام نگارىفهرست نیز و قرآنى المعارفرةدائ نیاز بتواند که اىنامهاصطالح

 ظیمع بانک در که امید آن به نداشت جدید عناوین ابداع جز راهى کند تامین را قرآنى

 قتحقی به قرآنى موضوعات در که باشد کسانى گشاىراه بتواند قرآنى اطالعات

 تخابان اىگونهبه باید را برداشت هر کلمات راهنما تفسیر نویسندگان پردازند،مى

 از رواین از باشد آهنگهم نامهاصطالح آن با نهایى، سازىنمایه در که کردندمى

 رد است کاسته هاجمله زیبایى از گرچه کار این اند؛کرده پرهیز متنوع تعبیرات

 .است کارسازتر قرآنى مطالب معجم براىنهایت

 

  آینده هاىافق و نقدها تنگناها،: دوم بخش

 نهایى هدف که- آن کردن فهرست و قرآن مطالب تمام استخراج: تنگناها -4

 در دموجو طرح با که طلبدمى قالبى قرآنى معارف از بخشى در است راهنما تفسیر

  :زیرا نیست، گارساز راهنما تفسیر

 هآی چند مالحظه از پس که است بسیارى مطالب قرآنى معارف الىالبه در( الف

 زا رمضان ماه در لَيْلَةِ الْقَدْر وجود: مثال شود؛مى استفاده موضوع یک درباره مختلف
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 دست به 2«انُءفيهِ الْقُرْ زِلَاُنْ يشَهْرُ رَمَضانَ الَّذ» و 1«لَيْلَةِ الْقَدْرِ یاَنْزَلْناهُ ف ـااِنّ» آیه جمع

 ابلق راهنما تفسیر موجود بــقال در آن رــنظای و ىــقرآن معرفت این ولى. دــآیمى

 .نیست ارائه

 انددیگرى ناسخ شودبرخىمىگفته که وآیاتى ومقید ومطلق وخاص عام مالحظه

 .ستا ادهند را آن به پرداختن اجازه راهنما تفسیر سبک که است تنگناهایى از نیز

 هاآن کیکتف و شودمى استفاده آیه از که جزئى یا کلى مطالب تکتک بر تکیه( ب

 ینا ولى است، الزم کنندمى فهرست را هاعنوان و هانمایه که کسانى دادن توجه براى

 رارتک مطالب کندمى گمان خواننده که است درآمده اىگونه به گاه مطالب تفکیک

 .ندارد را الزم جذابیت اهعبارت گاه و است شده

 در هایىپرسش آن خواننده راهنما، تفسیر به عمیق یا و گذرا نگاهى با: نقدها -0

 هب قلم موارد این در که است کسى کمتر. جویدمى را آن پاسخ که یابدمى خود ذهن

 نقرآ معارف و فرهنگ مرکز به و نوشته اىنامه در را خود انتقادهاى و گرفته دست

 نقدها از گیرىبهره و آن مناسب پاسخ تهیه و هاپرسش این کشف. باشد مودهن ارسال

 .دارند و داشته راهنما تفسیر مؤلفان که است آرزویى نظرها نقطه و

 سنجانىرف هاشمى اهللآیت شخص پوشید عمل جامه آرزو این به که کسى نخستین

 هاىشیهحا و کرده طالعهم حوصله و صبر با را راهنما تفسیر تاکنون ابتدا از که است

 رسدمى دیگران از که نقدهایى همراه به تذکرات این. فرمایندمى مرقوم آن بر مفیدى

 بازنگرى به را قرآن معارف و فرهنگ مرکز رسدمى چاپ به قرآنى هاىمجله در یا و

 .است کرده ترغیب راهنما تفسیر

                                                             

 .سورة قدر 4آیة  – 4

 .سورة بقره 433آیة  – 4
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 لندب اهداف از جامع و وسیع شکلى به راهنما تفسیر بازنگرى: آینده هاىافق -5

 فراوان انتقادهاى و پیشنهادها آورىجمع و زمان گذشت به و است تفسیر کنندگانتهیه

 تربزرگ کارهاى فداى نباید رسید آن به توانمى سرعت به چهآن ولى. است نیازمند

 نآ نواقص تکمیل و زواید حذف و راهنما تفسیر بازبینى به جمعى اکنونهم. شود

 فیتىکی با و کمتر مجلداتى در را بزرگ مجموعه این بعدى هاىچاپ در تا اندپرداخته

 در و ودــش میسر پژوهانقرآن همه براى آن به مراجعه و تهیه تا دهند ارائه ترمطلوب

 .گردد یکسان تفسیرى روایات و شده ضمیمه آیات ترجمه دات،ــمجل تمام

 هاىبرداشت ویژه افزارىنرم هتهی با قرآن معارف و فرهنگ مرکز رایانه واحد

 و قرآن فرهنگ و قرآنى المعارفرةدائ خود در که تر،جامع افزارىنرم و راهنما تفسیر

 اسالمى جوامع در قرآن نشر راه در بلندى گام دهد، ارائه جایک را تفاسیر فرهنگ

 هب ترجمه اکنونهم که گوناگون هاىزبان به راهنما تفسیر ترجمه و داشت برخواهد

 .گذراندمى را خود تدوین مراحل که است طرحى پوشیده، عمل جامه اردو زبان

 



 
 

 

 
 قرآن فرهنگ

 رفسنجانی هاشمی اهلل آیت زبان از قرآن فرهنگ برکتاب ای مقدمه

 

 مقدّس آرزوى

 وجود، همه با! دیرین و مقدّس آرزوى یک تحقّق شروع مشاهده است شیرین چه

 ثابهم به کنم،می حسّ را شیرینى این قرآن، فرهنگ مجموعه از مجلد اوّلین انتشار با

 حققت انتظار در صبرانهبى طوالنى سالیان. مقدّس و عظیم جهادى در پیروزى حالوت

 .امبوده آرمانى چنین

 آمد وجود به من در آسمانى کتب معارف در تحقیق به عشق که جوانى دوران از

 هر شناخت براى. دانستممى قرآن دینى، تعالیم در را تحقیق منبع ترینمطمئن و

 ماا ؛رفتممى قرآن سراغ به نخست گرفت،مى قرار اممطالعه برنامه در که موضوعى

 دانستممىن موضوعى، درباره قرآن دیدگاه آوردن دست به براى که افتادمى اتفاق بسیار

 رائها راهى زمینه این در هم موجود تفاسیر. رفت آنها سراغ به باید قرآن کجاى در

 .دادندنمى

 کتاب این براى کافى گذارىسرمایه تاکنون مسلمانان چرا که بودم متأسف خیلى

 تدوین قرآن براى جامعى المعارفرةدائ چرا دراز، سالیان طول در. اندنکرده آسمانى

 بگیرند؟ بهره آن از هدایت طالبان و حقیقت، جویندگان که است نشده
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 جو جست و راه در

 امّا ؛کردممى مرور را قرآن تمام بار سه یا دو موضوع، یک ابعاد تمامى نیافت براى

 هزاران براى کارى چنین ؛بخشاطمینان نه و بود مقدور وارهـهم نه کارى چنین

 ها،ضوعمو تنوع و شتاب دلیل به هم طرفى از و طلبدمى زیادى فرصت قرآنى موضوع

 قرار کاوش مورد موضوع، یک در اتآی همه که شودنمى پیدا خاطرى اطمینان چندان

 اطالعات رشد و تربیتى لحاظ از عمیق و شگرف تأثیرى هاتالش این البته. است گرفته

 .گذاشت برجاى من در

 و قرآنى خواهدل موضوعات به آسان دسترسى در خودم خواسته برآوردن براى

 راهى تمگرف یمتصم جوانى همان در قرآن، شیفتگان و مسلمان هامیلیون به خدمت نیز

 تلقى بلندپروازى هنگام آن در تصمیمى چنین اگرچه. کنم طى بود نرفته کسى کهرا 

 و سازنده قرآن آیات روى بر کار نَفْس نرسم، هم هدف به اگر کردم فکر امّا ؛شدمى

 و کردم مشورت که هم کسى هربا. داشتم خودم در را عینى تجربه. بود خواهد مفید

 .شددیده مخالفتى کمتر و کرد تشویقم گذاشتم یانم در او با را کار

 را قرآن با اُنس لذّت و بودم حفظ را قرآن از توجهى قابل بخش زمان آن در

 هر از تا کردمى کمک من به که بود من همراه همیشه سرمایه همین و بودم آزموده

 و وابخ از قبل هاىلحظه. نمایم استفاده قرآن مفاهیم در اندیشیدن براى فرصتى

 .بودند موارد این از نیز رفتن راه هنگام

 رحط چنین که دادمى نشان خوبى به قرآن مفاهیم گسترده و ژرف ابعاد در تأمّل

 ارىک چنین. است انسانى نیروى باالى توان و فکر تمرکز فرصت، نیازمند عظیمى

 ژول فتألی اتاآلیتَفْصیل به که این تا ؛بود کرده مشغول خود به را اماندیشه همواره
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 طولى مّاا ؛شدم خوشحال بسیار کتاب این با آشنایى از. کردم برخورد فرانسوى البوم

 تابک این هستم، آن پى در من که چیزى آن دریافتم مطالعه، و بررسى با که نکشید

 هاىعنوان همان در و کرده اکتفا کلیاتى به تنها آن، کننده تهیه که این چه ؛نیست

 را موضوعى هر به مربوط آیات همه و نداده صورت کاملى ىاستقرا هم موجود

 .نکرد امراضى کتاب، این. است ننموده آورىجمع

 حمدم استاد اثراَلمُعجَمُ المُفَهرَس لِاَلفاظِ القُرآنِ الکَریم  ارزنده کتاب با کار ادامه در

 شنایىآ از پس. برممى هم هنوز و بردم آن از زیادى استفاده و شدمآشنا عبدالباقى فؤاد

 با. تنیس جدید کار به نیازى ارزشمند، کتاب این وجود با که کردم فکر اثر این با

 از ار جویندگان الفاظ، تنظیم که رسیدم نتیجه این به امّا ؛کردم مشورت هم دوستان

 این به ودش توجه وقتى بخصوص کند،نمى نیازبى روشن تفسیرى و معنایى معجمى

 به توجه با نیز و دارد وجود... و مجاز، اشارات، کنایات، نظائر، و وجوه قرآن در که

 هک آیدمى دست به مطالبى و هانکته... و آیات سیاق ها،سوره و آیات نزول موقعیت

 .است خالى هایىنکته چنین جاى الفاظ معجم در

 لمانىآ شناسشرق و محقق نوشته القرآن اطراف فى الفرقان نجوم ارزشمند کتاب

 دمتخ وجود با امّا ؛باشد کارآمد تواندمى که کردم تصور دیدم، هم را وستاوفلوگلگ

 .نماید ایفا را جامع معنایى معجم یک نقش تواندنمى آن، بزرگ

 مفاهیم هب راهیابى کلید تدوین براى توفیق سرانجام، جو،جست و بررسى ادامه در

 .شد من روزانه دعاهاى و مشغولىدل جزء قرآن،
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 نزندا

 به که بار هر مبارزات طول در: »امنوشته راهنما تفسیر مقدمه در که گونههمان

 این جامان فکر به... و بازپرسى و بازجویى دوران کردن سپرى از پس افتادممى زندان

 .دنبو آرمان این تحقّق براى کافى فرصتى ادوار، این کوتاه دوران ولى ؛بودم مهم

 روى د،بو اختیارم در که قرآنى از استفاده با بازجویى، و انفرادى دوران در بار چند

 تربیش ایّام آن در. جهاد و صبر گرى،اشرافى زمینه در جمله از. کردم کار موضوع چند

 گذشت. مى قرآن حفظ به وقتم

 سال در. کرد عنایت من به خداوند را فرصت آن و شد مستجاب دعایم سرانجام

 مدارک و روز آن شرایط. شدم بازداشت رزاتىمبا سفرى از بازگشت پى در 4531

 براى مجالى. کشید خواهد درازا به زندانم مدت که دادمى نشان پرونده در موجود

 و متوالى حبس سال چند. آوردم دستبه مقدسم آرزوى تحقق و طرح این ریزىپى

 .کنم شروع را کار که آورد پیش را توفیق این تحقیق، مناسبِ شرایط

 

 شروع

 باوجود. کردم آغاز مشترک کمیته زندان در بازجویى اول روزهاى همان از را کار

 طرح و کردم استفاده امحافظه از یادداشت وسیله نداشتن و قرآن، نداشتن اختیار در

 شده ذخیره امحافظه در که را خودم قرآنى هاىبرداشت. ساختم ذهنم در را کار کلى

 و تفکر همان راستى. کردممى منظم خودش مناسب جاى در و کشیدممى بیرون بود

 ستا کسىبى و سخت و تنهایى حاالت همان مخصوص که عرفانى چاشنى با اندیشه
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 ته،کمی در ماه یک حدود متمرکز کار. گذارد را عظیم ساختمان این پایه تریناساسى

 .شدسپرى یادداشتى هیچبى روال، همین به بازجویى دوران

 نوشتن وسایل مقدارى آنجا در. شدم منتقل اوین به و شد تمام بازجویى دوران

 را هایمیادداشت اولین اوین در. ش.هـ4531سال ماهدى در. داشتقرار اختیارمان در

 را طوالنى زمان این باید کردمنمى فکر. گذردمى سال01 تاکنون روزها آن از. نوشتم

( رآنق مفاهیم و موضوعات به ىراهیاب کلید) قرآن فرهنگ مجلد اوّلین تا کنم صبر

 ودمب معتقد که این چه ؛دادمنمى راه خود به تردیدى کردممى هم فکر اگر. شود منتشر

 نآ خالى جاى باید باالخره و است خالى محققان هاىکتابخانه در اثرى چنین جاى

 .کرد پر را

 فصر جز به ـ ظهر نزدیک تا و شدممى کار به مشغول صبح نماز از پس معموالً

 فقط اوایل. داشت ادامه ـ ضرورى کارهاى یا و صبحگاهى ورزش مقدارى و صبحانه

 .شد اضافه آن به هم المیزان بعدها و داشتم اختیار در را البیانمجمع تفسیر

 

 کار شیوه

 در را استفاده قابل هاىنکته و کردممى مطالعه یکایک قرآن آغاز از را آیات

 ىسازنمایه کوتاه هاىجمله همان کنار در و کردممى شتیاددا گویا و کوتاه هاىفیش

 یردگ انجام راحتى و سرعت به آمده دست به اطالعات تفکیک بعدها، تا کردممى هم

 بالغ هانوشته آن مجموعه. کند پیدا نهایى تدوین در را خود جایگاه موضوعى هر و

 تبرددس از جلوگیرى منظوربه. است برگى دویست دفتر 00 در فیش هزار دو و سى بر
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 بیرون به همسرم توسط حضورى هاىمالقات هنگام را هایادداشت از بخشى ساواک

 .آوردم خانه به زندان دوره پایان در هم را مقدارى و کردم منتقل

 

 کار ادامه و زندان از آزادى

 خانه به را کارها. شدم آزاد زندان از و گرفت، اوج اسالمى انقالب 4531 سال در

 معلوم زودى به ولى ؛دادم ادامه را قرآن کار نخست، روزهاى همان از و کردم قلمنت

 .گذاشت نخواهد برایم مناسبى وقت انقالب، در هایممسؤولیت که شد

 سازمان به شده انجام کارهاى مدتى. نماندم باز کار این از وقت هیچ همه، این با

 فادهاست آنها از مناسب ماعىاجت و دینى مطالب تهیه براى تا شد منتقل صداوسیما

. نندک تفکیک را هافیش تا شدند گرفته کار به دانشجویان و طالب از جمعى. شود

 شخصم هایىسرفصل با ناقص فهرستى و رساندند انجام به را هافیش تفکیک آنها

 .گرفت شکل

. دش منتقل اسالمى جمهورى حزب فرهنگى بخش به هافیش کلیه بعد مرحله در

 چند و داشتند هم هایىپیشرفت و شدند آن تکمیل دارعهده مرکز آن در نفر چند

 جستجوگران مطالعه معرض در اسالمىجمهورى درروزنامه را نمونه و تحقیقىمقاله

 از جلوگیرى و مقدماتى کارى حد در و ماند ناتمام کار هم باز متأسفانه امّا ؛گذاشتند

 مرا دغهدغ که نبودند کارهایى هااین. ودب کارساز فکر تقویت و نگهدارى نیز و غفلت

 .کنند آرام

 از دفترى و آمدند کار سراغ به عظیم سرمایه این از آگاهى با هم دیگرى مراکز

 ناتوانى اظهار به وادار را آنان آن، گسترده دامنه ولى ؛بردند کار براى را هایادداشت
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 عزم در خللى هیچ مدت ینا تمامى در. شدنمى انجام کننده امیدوار کارى و کردمى

 هب را ایمانم اسالمى، انقالب از پس بخصوص نیاز احساس و نشد وارد کار ادامه به

 .کرد ترقوى آن انجام

 

 قرآن معارف و فرهنگ مرکز قم، اسالمى تبلیغات دفتر

 این امانج براى که بود مراکزى زمره از نیز قم علمیه حوزه اسالمى تبلیغات دفتر

 .پذیرفتم تمام شوق با هم من و کرد مراجعه نباینجا به مهم،

 دفتر آن به شده انجام کارهاى و دفترها قم، اسالمى تبلیغات دفتر رییس پیشنهاد با

 در را قرآن معارف و فرهنگ مرکز نام به واحدى هم دفتر مسؤوالن. گردید واگذار

 پس. بپردازد آنىقر تحقیقات سایر و کار این به تا کردند تأسیس اسالمى تبلیغات دفتر

 نتایج. شدند مشغول و آشنا کار هاىروش و اهداف با مرکز آن فضالى چندى از

. داشت تهگذش هاىنمونه با فاحشى تفاوت. کرد بیشتر را امیدم محققان، کارِ نخستینِ

 کارهاراه و اهداف با را آنها تا کنم صرف بیشترى وقت گرفتم تصمیم دلیل همین به

 از نیز و کنم آشنا نبود، آسان آنها به بردن پى من بدون که هایىىکارریزه توضیح و

 .نمایم استفاده نبود هم کم که آنان هاىنوآورى و ابتکارات

 قرآن در پژوهش کار به قم علمیه حوزه فضالى از جمعى بینممى که این از

 انندزسومى دل آن براى اند،شده واقف خوبى به هم کارى چنین اهمیت به و مشغولند

 .سپاسگزارم را بزرگ خداى کنند،مى اداره خوبى به را کار و
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 پیشرفت

 قم، علمیه حوزه فضالى از گروهى مشاوره و کار سایه در که کنممى اعتراف

. است کرده پیدا ترىامیدبخش و ترروشن هاىروش و شده بهتر کار کیفیت

. است جمعى کار امروز و بودم داده انجام فردى را کار من. بود نظرهایىاختالف

 و اساس که داشتند قبول هم آنها. بپذیرند مرا نظرات همه جمع، که نداشتم انتظار

 دفترییسر هاىگیرىپى و محققان وقفهبی هاىتالش. بگیرند نادیده نباید را کار محور

 که شدمى روشن مالقاتى هر در. نشست ثمر به مکرر گفتگوهاى و اسالمى تبلیغات

 شورایى اىاعض اکثریّت نظر که پذیرفتیم. ایمافزوده سرمایه بر و ایمکرده پیشرفت

 .باشد معتبر بخش هر مسؤوالن از مرکب

 گذاشته کنار من هاىیادداشت و هابرداشت و هاعنوان از تعدادى رهگذر این از

 مصادر و منابع. گردید اضافه بود آنان کار محصول که جدید عنوان تعدادى و شد

 کار زمان در که جدیدى هاىروش از و شد دیده نداشتم، زندان در من که نىفراوا

 .شد گرفته بهره نبود، معمول من،

 نیز و هایادداشت انبوه مشاهده با قرآن، معارف و فرهنگ مرکز در همکاران

 .کردند طراحى را بزرگ کار پنج برنامه بودند، افزوده آنها بر خود که اطالعاتى

 ؛اراهنم تفسیر -4

 ؛قرآن فرهنگ -0

 ؛قرآن معارف اطالعات بانک -5

 ؛قرآن المعارفرةدائ -1
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 .قرآن موضوعى تفسیر -3

 و بود من مشخص اهداف از ابتدا از قرآن، موضوعى تفسیر و فرهنگ طرح دو

 ریکتب آنها به که است مرکز آن محققان ارزنده فکرىِ هاىتراوش از دیگر برنامه سه

 رهنگف شدنآماده از قبل مرحله در که راهنما تفسیر انتشار ادپیشنه چهناچن. گویممى

 هک دارد وجود هم دیگر پیشنهاد یک. است کرده ترممنون مرا بود دسترس در قرآن

 نمت انتشار آن و. است نرسیده مرکز تصویب به هنوز گرچه شود عملى عالقمندم

 هم. است چاپ دهآما و شده تهیه بزرگ مجلد دو بصورت که است من هاىیادداشت

 .کندمى مشخص را کار تاریخى سیر هم و دارد اضافى مطالب

 

 فرخنده آغازى

 انتشار از پس که بود قرآن موضوعى فرهنگ تهیه من مقصد و هدف ترینمهم

 به مندانعالقه و مفسران و محققان نظرات دریافت و راهنما تفسیر از مجلد چند

 و پوشیدمى عمل جامه باید کار، ذخایر و بعمنا و تجربه شدن ترغنى و قرآن معارف

 .هستم آن انتشار و تولد گرنظاره سرور، از آکنده دلى با اینک

 از موضوع چند. کرد پیدا ادامه قم و تهران در مشاوره هاىجلسه مرحله این در

 کار سطح در که کردم کار نمونه عنوان به ودمــخ را آزادى و آبرو آدم، آب، قبیل

 .تداش تأثیر

 قتو که کسانى به احترام و جمعى کار آثار به توجه با اینجانب هم رابطه این در

. کردم نظر صرف خود نظرات برخى از کنند،مى مقدس برنامه این صرف زیادى

 .استترجامع و ترمحکم فردى کار از جمعى، و شورایى کار آثار که مطمئنم
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 با. دش تشکیل نظام صلحتم تشخیص مجمع در دفترم در مشاوره، جلسه آخرین

 بیشترى اصالحات مایلم هم هنوز ؛است گرفته صورت عظیمى کار که این وجود

 از حدى به کار سطح حال عین در امّا ؛گردد ارائه بهترى سطح در کار و شود انجام

 که است طبیعى و دارد را انتشار و عرضه ارزش که است رسیده جامعیت و استحکام

 در ىتکمیل هاىاقدام انتقادى، نظرات و پیشنهادها دریافت و دمجل اولین نشر از پس

 چند نظر همکاران، جلسه، همین در. شد خواهد انجام بعدى هاىچاپ و مجلدات

 هاآن. کردند نقل بودند، کرده مالحظه را کار نویسپیش که را بزرگ محققان از تن

 ـ مىعل مراکز و محققان اراختی در زودتر هرچه اثر این است الزم که اندداشته تأکید

 .اندندانسته روا را تأخیر و گیرد قرار تحقیقى

 

 روشن افق

 کرانه نزدیک را خود کوچک زورق اینک قرآن، فرهنگ از مجلد اوّلین انتشار با

 ورسویىک دور از روزى که هستم اىکننده خیر بسیار افق در و بینممى عظیم اقیانوسى

 !آفرینى نشاط و امیدبخش کرانه چه و! زیبایى منظره چه. نمودمى

 فرهنگ .است آمده پدید ناپذیروصف شعفى من در ام،دیرینه آرزوى تحقق با اینک

 اماندیشه و کرده تسخیر را وجودم سال سالهاى که است عزیزى و محبوب اسم! قرآن

 انوساقی در بتوانم تا بخشیدمى نشاط و امید انرژى، من به همواره. است داده نوازش را

 .بدوزم دور هاىافق به را نگاهم و کنم شنا قرآن کرانبى و ژرف

 هب عظیم توفیق این بر و شاکرم را خداوند بزرگ نعمت این پاس به اینک و

 ىگام و گیرد قرار رضایتش و قبول مورد اثر، این امیدوارم و سایممى سر درگاهش
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 اسم که است خوب هم نکته این یادآورى. باشد قرآنى فرهنگ گسترش جهت در

 مرکز محققان اصراربا امّا است، «قرآن کلید» اثر این براى من مطلوب و تاریخى

 یلذ در وىــنح به هم دــکلی کلمه و شود دهــنامی «قرآن گــفرهن» که مــپذیرفت

 .شود ذکر آن

 

 آخر سخن

 نای از کارهایى ولى ؛دارد وجود هایىنقص اثر، اولین این در که دانممى خوبى به

 ىترجامع آثار شاهد خود حیات زمان در که امیدوارم و رسدمى کمالبه تدریج به نوع

 و تذکرها ارسال با که است این بزرگوار نظرانصاحباز انتظارم حداقل و باشم

 زمال خود بر. بگذارند منّت نظرات، گونهاینبه نیازمند مراکز و ما بر خود انتقادهاى

 آنان یکایک توفیق و کنم قدردانى اثر این کردن بسامان اندرکاراندست همه از دانممى

 .خواهانم بزرگ خداى از قرآن به خدمت در را

 

 العالمین ربّ للّه الحمد أن دعوانا اخر و

 رفسنجانى هاشمى اکبر
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 آیت اهلل هاشمی در خصوص فرهنگ قرآنبا مصاحبه 

 به دادید، قرار ما اختیار در را فرصت این که حضرتعالی از تشکر ضمن 

 را ایدیرینه آرزوهای توانسته قرآن فرهنگ پروژه آیا بفرمایید سؤال عنوان اوّلین

 اید،کرده مطرح نیز از جلسات بعضی در و ایدفرموده بیان راهنما تفسیر در که

 خیر؟ یا سازد برآورده

با  و گرفته خود به اتیعملی شکل بوده، بنده نظر مورد چهآن زیادی حدود تا بله،

 که بعد و داشتیم امیدهایی ابتدا .امشده نزدیک خیلی آرزوهایم به پروژه شدن کامل

 آرزوهای رسیده، اینجا به کار حاال که و شد تقویت امیدها آن شدیم، کار وارد

  .است آمده دیدمان در بلندتری هایهمت و تربزرگ

 .برسیم عمقش به نمیتوانیم وقت هیچ هاست ک عظیمی اقیانوس حقیقتاً کریم، قرآن

 برسیم، آرزوها آن همه به خودمان سطح در که باشیم داشته انتظار نباید رو، این از

 .باشیم راضی کار نتیجه از باید کردید، مصرف شما که توانی و خود توان حدّ ولی در

 مندانعالقه راختیا در قرآن درباره بتوانیم کلیدی آینده سال سه دو ظرف در میکنم فکر

 بعداً و یابند دست آنها به توانستندنمی قبالً که برسند مطالبی به بتوانند که بگذاریم

 نظر به .ساخت خواهند نرسیدیم، ما که مطالبی برای دیگری کلیدهای هم خودشان

 نقش مهمترین کند؟ برآورده را پژوهاننیازهای قرآن تواندمی چقدر قرآن فرهنگ شما

فرض  این همه اگر .کند آشنا بیشتر قرآن با را آنها میتواند که است این قرآن فرهنگ

 به رسیدن برای راه برترین و سند بهترین ما برای قرآن که باشیم داشته قبول را

 و است حقیقی سعادت و عرفان واقعی به نیل و هستی هایواقعیت فهم و خداوند

 نظر مورد هاینقطه طرف به را مردم تا دادیم قرار عالئم سلسله یک راه این در آنگاه

 که ایمکرده کمک عزیز پژوهشگران و پژوهانقرآن به صورت این در کنیم، هدایت
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 رو، این از .دهند پاسخ خود واقعی نیازهای به کریم قرآن از مندی روشمندبهره با

 که کسانی و قرآن به پیروان ما مجموعه که است خوبی هدیه اثر این میکنم فکر

 .نمایدمی ارائه هستند، قرآن با بیشتر آشنایی قعاش
 

 و عمومی تا فرهنگ کرد باید چه قرآن، معارف کردن کاربردی مورد در 

 تألیف وسیله به فقط آیا گردد؟ سیراب است، تشنه واقعاً که کشور تخصصی

 بزرگی فرهنگی رسالت امر این اینکه یا داد را انجام کاری چنین میتوان فرهنگ،

  دارد؟ قرار قرآنی مراکز همه عهده بر که است

 مختلف سطوح استفاده معرض در را حقایقی است که اینگونه کریم قرآن مشی

ساده  سطوح از همگان، برای آسمانی کتاب این و دهدمی قرار مردم فهم و اندیشه

 هدف زیرا است، استفاده قابل ژرفنگر، و محقق و سواد با انسانهای تا گرفته مردم

 من.کند آشنا خودشان هستی و فلسفه جهان حقایق با را انسانها که بوده این قرآن

 آن به اما دارند، اختیار در را آسمانی سند این قرآن که کسانی از میکنم تعجب واقعاً

 خداوند امیدواریم که است الهی توفیق نیازمند چیزی چنین البته .شوندمیجذب ن

 هر! نماید آنان حال را شامل خویش ایتهد و بدهد قرآن معارف تشنگان همه به

 تمام و است فراوان خیلی که -قرآن حقایق با مختلف سطوح در را مردم بتوانیم قدر

 ما هدف چون ،ایمکرده عمل کاربردی مقدار همان به کنیم، آشنا -نیست هم شدنی

 وجودشان در ،شوندمیمطلع  که آنها که است این هدف نیست؛ رسانیاطالع فقط

 فاصله نفسانیات از نماید؛ دور شیطان از و نزدیک خداوند به را آنها و بگذارد اثر

 به یعنی نظرگرفته؛ در انسانها برای خداوند که الهی و مقامات معنویات به و بگیرند

 را پیام بتوانیم این جا هر بنده نظر به .گردند نایل خداوند رضایت و الهی قرب
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 در اثر این واقعی تأثیر که است بدیهی .ایمکرده کاربردی را قرآن فرهنگ برسانیم،

 پردازندمی بیشتر تحقیق و مطالعه به و شوندمی شیفته قرآن آنها که است آن مردم بین

 عایدشان مفیدی نتایج و کنندمی دنبال را تهذیب خویش و اصالح طریق سپس و

 هدایتی قرآن بُعد و فلطای با را مردم بتوانیم که است این کار ترینکاربردی .گرددمی

 .کنیم آشنا سازد،می آگاه خدا و جهان به نسبت را انسان که آن، فلسفی ماهیت و

 پیشبرد برای باالخره است، سرمایه خودش مهمترین که قرآن وجود اصل از گذشته

بیانی  با تا اندکشیده زحمت زمینه این در نیز نیروهایی و شده تهیه ایسرمایه کار این

 که دوم سرمایه اما بگذارند، مردم اختیار در و بپردازند قرآن هایآموزه قلن به رسا

 مردم بین رابطه کردن برقرار مادی است، هایهزینه و دوستان زحمات مبارک نتیجه

 سطوح همه در آن از هم مردم بحمداللَّه و دارد را هزینه کمترین که است قرآن و

 اصالً جامعه افراد از بخشی انقالب، پیروزی از قبل اینکه به توجه با .کنندمیاستقبال 

 حتی و بود قرآن قرائت در حدّ بود، هم توجهی اگر و کردندنمی اندیشه قرآن در

 بفهمیم را آن و کنیم پیدا دسترسی قرآن به توانیمنمی که بودند معتقد ما محققان برخی

 یک عنوان به عالیجناب که شد باعث عاملی چه برویم، روایات به سراغ باید فقط و

 باید که کنید احساس و قرآن بیندیشید درباره گونهاین زمان آن در قرآنی پژوهشگر

 به شدن نزدیک و قرآن به عشق کرد؟ استفاده زندگی مختلف هایعرصه در قرآن از

 کودکی دوران در .هستم پدرم مرهون خودم، وجود در را آسمانی این کتاب نورانیت

 با صبح روز هر معمولًا روستا بودم، در امپدری خانه در من که سالگی41 از قبل تا

 آن ایشان که داشت طرف دو ما خانه .شدیممی بلند خواب از پدرم قرآن صدای

 حدود ایشان معمول، طور به .بودیم خانه طرف این ما و اتاق داشتند خانه طرف

 خواندندمی قرآن لطیف صدای با آفتاب طلوع نزدیک تا و شدندمی بیدار فجر طلوع
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 و معنویت پدرم، دلنشین صدای و تالوت لحن با کرد.می بیدار را ما ایشان صدای و

 خوبی صدای ولی بود. پیرمرد او بود. شده پیدا در وجودم قرآن از خاصّی زیبایی

 خانه آن به قرآن، به شدنم مجذوب .بودیم قائل احترام بسیاری او برای ما و داشت

 که است دهیم این انجام میتوانیم که کارهایی از یکی دهدمی نشان این و گرددمیبر

 امروزه البتهسازیم.  متوجه قرآن اهمیت به را آنها و بدهیم آموزش اطفال اولیای به

 اما ،.نبود موقع آن در که هست رایانه و ضبط صوت مانند خوبی وسایل و امکانات

 .شدندمند میعالقه قرآن به رهاکوچکت بزرگترها، قرائت و توجهات همین وسیله به

 روستای در .دارم یاد به پدرم خانه از و روستا از را حالت این بنده صورت، هر در

 شاید داشت، خانوار چهارصد سیصد و متصل بود هم به روستای سه واقع در که ما

 .شدیم جذب قرآن به ما دلیل همین به و داشت را حالت این که بود خانه سه یا دو

 وقت هیچ شاید و داشتم نگه وجودم در زنده شعله یک صورت به را حالت ینمن ا

 تازه که سالگی45در   .نکردم ترک را صبح در قرآن تالوت زندگیم دوران همه در

 قرآن حفظ فکر به بودم، رسیده حاشیه و معالم (المرضية البهجة) سیوطی درس به

 به هم را دیگری هایوقت اه،صبحگ در قرائت عالوه بر داشتم دوست زیرا افتادم،

 همان مقدار از بروجردی آقای کردم، حفظ را قرآن کهمقداری .دهم اختصاص قرآن

 در که دادند من به نیز ارزشمندی بسیار جایزه و گرفتند امتحان من از الفیه همراه به

 .شوم نزدیک قرآن به بیشتر که شد باعث ت. اینهاگذاش اثر من سرنوشت و وجود

 نفر چند البته .کنم تفسیراستفاده درس از توانستممی دیگر که رسیدم سنی هب کم کم

 حاج همچون میرفتیم، محضرشان به شبها و داشتند ذکر و دعا جلسه که هم بودند

 اما بود، سازنده و خوب ما خیلی برای که تهرانی عباس شیخ و طباطبایی حسین

 فعالیتهای برای میدان واقعاً اآلن .نبود حاال مثل چند هر بود، برقرار هم قرآن درس
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« اللَّه رحمه» طباطبایی عالمه مرحوم موقع آن .است گسترده فرهنگ خیلی قرآنی

 زاهدی ابوالفضل شیخ هم درس یک و داشت ما جاذبه برای که میگفتند درسی

 ویژگی .شرکت میکردم درس دو این در منگفتند. می فیضیه مدرسه در «اللَّه رحمه»

 تاریخ و زندگی حقایق و آفرینش متن با را انسان که بود این عالمه مرحوم درس

 صدایشان و میزدند حرف آرام خیلی نداشتند، خوبی بیان البته ایشان .میکرد آشنا

 من .بنشینیم و نزدیکتر کنیم دقت بیشتر بودیم مجبور و رسیدمی گوش به سختیبه

 آن و شدم دیگری عالَم توجهم بود، واقعی فلسفه که طباطبایی عالمه تفسیر از

 رابطه و خدا با انسان رابطه عوالم، شناخت :نظیر گرفتم، یاد از ایشان که چیزهایی

 ه فصلنامه مکتبک 4551و  4553ل سا از .داشت جاذبه برایم خیلی طبیعت، با انسان

م و پیدا مینمودی را قرآنی نکات میرفتیم، تبلیغ به هم وقتییا کردیم می منتشر تشیّع را

 با باره این در که مشکلی اما .میکردیم مطرح مردم برای و شدیم نوشتن وارد بعد به

 خاص موضوعی مورد رادر قرآن نظر میخواستیم وقتی که بود این بودیم، مواجه آن

 چه موضوع آن به راجع قرآن ببینیم تا میخواندیم را قرآن تمام باید ناچاربه بدانیم،

 اختیارمان در اآلیات تفصیل مثل اثری البته .بود سخت خیلی این برایمان و است گفته

 مجمع حدّ در و نیز اندک تفسیری کتابهای و داشت بسیاری هایکاستی ولی بود،

 .نداشتیم اختیار در تفسیری منابع امروز اندازه به و بود آن امثال و البیان

 به قرآن تفسیر م،گرفت یاد طباطبایی عالمه از مرحوم زمان آن که کارهایی از یکی

 حال، هر به .وارد کرد حوزه فرهنگ در ایشان را روش این میکنم فکر که بود قرآن

 داشت ابهامی احیاناً و کردیممی نگاه که را ایآیه هر ما که بود شده باعث مشکل این

 بخوانیم را قرآن همه بودیم مجبور بجوییم، را آن قرآن تفسیر خود از خواستیممی و

 روزی که ایطلبه داشت. وقت همه این کسی چه اما برطرف کنیم، را آیه آن ابهام تا
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 کار این توانست بهنمی داشت، هم دیگری کارهای و خوانْدمی درس تا چهار -سه

 که شد قطعی برایم بودم، کرده لمس شخصاً که را دردی همین واقع، در .بپردازد

 وقتی که شود تهیه منبعی باید دیدم رو، از این .اندمواجه مشکل این با نیز دیگران

به  و بخوانیم را قرآن همه که نباشیم ناچار بفهمیم، قرآن از را موضوعی خواهیممی

 دنبال به .کنیم استخراج راحتیبه خاص موضوع مورد در را قرآن نظر منبع، آن کمک

 بیانقال مبارزات خاطر به که اشرافیت چونهم را واژه چند و بودم کار این انجام

 کمونیستی، آثار در .بودم نموده تنظیم «صبر»واژة  یا و داشتیم واژه این به احتیاج

 یعنی بودند؛ کرده معرفی عرب طوایف اتحاد برای مکه اشراف دین را اسالم برخی

 چند .است این خالف بر قرآن دیدگاه که حالی در داشتند، دین مادی از تفسیر یک

 یک عنوان به بندهبرای  لبتهد. اش صرف وقت یلیخ که کردیم تحقیق نیز را موضوع

 مهم وظیفه یک این کهاز حساسیت خاصی برخوردار بود  «قرآن کلید»تدوین  وظیفه

 این تحت نه و قرآن کردم تحقیق کار هم وارد را اسمش ت.اس حوزویان ما برای

 بلکه باشم، شخصی غرض و هدف دنبال به یا و بنویسم کتاب یک صرفاً که عنوان

 به.بپوشاند عمل جامه را آن کسی یک باید و مانده زمین روی که است این کاری دیدم

 علیها» معصومه حضرت به حرم وقت هر و کردم پیدا کار این به عشق دلیل، همین

 از یکی بود، دعا استجابت مقام که جا هر یا و میشدم معتکف یا رفتممی «السالم

 را کار این تا بدهد توفیق بنده به خداوند «لَكُمْ تَجِبْأَسْ اُدْعُونِی»که  بود این دعاهایم

 تا مرا فرماید بخوانیدمی که ایآیه آن مصداق به و بود درخواست یک این. کنم تمام

 شد، جدّی من در درخواست این وقتی .داد توفیق هم خداوند را، شما کنم اجابت

 آن تحقق دنبال به بود، آمده پدید قرآن به نسبت در ضمیرم که عشقی همان خاطر به

 زندانم سال سه همان دهم، انجام کاری باره این در که توانستم فرصتی اوّلین .رفتم
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 که بود برایم سخت خیلی موقع آن در .دانممی نعمت را زندان آن اآلن من که بود

 تا کرد زندان سال سه گرفتار را بنده که بود خداوند لطف این ولی باشم، زندان در

 .برسانم سامان به را رکا این

 را کار کردند، امبازجویی و بردند زندان به مرا که اوّل شب همان از است جالب

 از بعضی نبود، اختیارم در و کاغذ قلم چون ابتدا در .کردم شروع ذهنی صورت به

 از استفاده با نیز بعدها کردم.می برداریفیش آنها از ذهنم در بودم، حفظ که را آیات

 تمام کار این آمدم، بیرون زندان از که روزی آن تا و دادم ادامه را کاغذ کار و قلم

 خودم هایتنظیم حال حاضر، در و داشت الزم تنظیمات مقداری فقط و بود شده

 همین دهم، امــانج عمرم در توانستم که کاری بهترین بگویم توانممی و است موجود

 -گفتند خراسانی آقای حاج که طور همان -امروزه که خیلی خوشحالم .است بوده کار

 است. شده بسیاری خدمات و تحقیقاتی هایفعالیت منشأ کار این

 را کار این بنده که بودند فهمیده بیرون در ما رفقای بودم، زندان در که زمانی

 و علما از بسیاری با شدم، زندان آزاد از که هم وقتی .دهممی انجام زندان در دارم

 از چه هر کردم ادعا و کردم صحبت مکارم آيةاللَّه و مطهری شهید با لهجم از فضال،

 ادعای خیلی این که گفت مطهری آقای .امآورده اثر این در کرد، توان استفادهمی قرآن

 و بخوانید ام،کرده تنظیم که بنده را آیاتی این بیایید شما :گفتم من اما است، بزرگی

 اضافه الفاظی گاهی البته کنند، اضافه نتوانستند عاًواق .کنید اضافه چیزی یک آن به

 هر به ولی آورد، دیگر تعبیر با را نمایه ،شودمی هم حاال حتی همین و کردندمی

 . ایمآورده دیگر لفظی با را مطلب اصل حال،
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 نقش شما ذهن در برنامه و طرح این ایجاد مطهری در شهید استاد آیا 

 داشتند؟ خاصی

 برای ایشان البته بودند، نگفته چیزی من به خصوص در این طهریم شهید خیر،

 حوصله های کار،شیوه تفکرات، ما .بود دانشمند و اسالمی واقعی عالِم الگوی یک من

 را ایشان حقیقتاً بنده .گرفتیم یاد مطهری آقای از را دیگر چیزهای و امور در دقت و

 دارد سیاسی سابقه یک من برداریفیش و برداریداستان نمایه اما دانم،می خود معلم

 هایگرفت، طلبه شدت سیاسی -انقالبی مبارزات وقتی ام،گفته قبلًا که همچنان و

 اداره را زندگیشان توانستندنمی دیگر و شدند متواری و گشته محروم ازمنبر بسیاری

 بتوانند اینها که کردم پیدا راهی جهت، به همین .نبود کار در هم ایشهریه و کنند

چند ند. باش داشته هم درآمدی و کنند کار هایشانخانه در بودند، مخفی که وقتی

 و البالغه نهج دیگری ،«علیهم السالم» ائمه زندگی یکیم. گرفت نظر در را موضوع

 کشاورز آقای یک و کردیم گروه درست یک کدام هر برای .کریم قرآن سومی

 را قرآن البته .گذاشت ما اختیار در و کرد تقبل را آن هزینه رفسنجان از پولداری

 یک هر برای و انداختم راه به را مقدماتی دو آن برای ولی کنیم، آماده نتوانسته بودیم

 به اشزندگی کرد،می کار ساعت1 که دادیممی هاطلبه به تومان 3 مبلغ کار، ساعت

 نهج موضوع در ما با زمان آن- در است یادم اآلن که کسانی. شدمی اداره خوبی

 امثال و معادیخواه کاشانی، کنی، مهدوی :آقایان از بودند عبارت میکردند، کار البالغه

علیهم » ائمه موضوع در داد. ادامه خودش بعداً را کار این معادیخواه که آقای ایشان

 یخیل و ایخامنه محمد ها،موسوی خوئینی آيةاللَّه ،صالحی آيةاللَّهن: آقایا نیز «السالم

 علمی کار چون هم بود، مهم برایشان هم خیلید. داشتن فعالیت دیگر رفقای از
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کار  ساعت  3روز در کسی اگر یعنی کرد؛اداره می خیلی را زندگیشان هم میکردند

 در «السالم علیهم» ائمه موضوع کار این اآلن .میگذراندند کردند، زندگی خود را می

 تفکر این حال، هر به .نرسیده است نتیجه به هنوز گویا که است تبلیغات دفتر دست

 که هم فاکر آقای البته کردم، شروع را کار تنهاییبه آنجا و بردم زندان به خودم با را

 ما که کاری آن یعنی نوشت؛می فهرست و کردمی همکاری بنده با بود، زندان در

 نظر به .میداد امانج آیه، شماره نوشتن مثل مختصر، صورت به بودیم، او داده انجام

 مختصر خیلی یعنی ارائه نمود؛ توانمی اآلن که است کارهایی از یکی هم این میرسد

 دسترس در را آیه شماره و عنوان فقط کنیم، ارائه را هافیش کهآن بدون جلد، یک در

 :فاکرگفت آقای .کند ترراحت پژوهانقرآن برای راتحقیق تواندمی این کار .دهیم قرار

 معادیخواه آقای .شد گم بیرون آمدم، وقتی بودم، کرده تهیه زندان در که ایزوهج آن

 به .افزودمی صفحه پشت مطالبی و کردمی بازخوانی نوشتم،می من اینکه از بعد هم

 .رسید پایان به اینکه تا دادم انجام خودم را کارها بقیه .مینوشت هم صورت انتزاعی

 نیز قرآن و فرهنگ رسیده پایان به راهنما یرتفس پروژه اینکه به توجه با 

 یک دارید، که ایپشتوانه و تجربیات همه با شما باشد قرار اگر است، اتمام به رو

  دهید؟می پیشنهاد را طرحی چه کنید، ما طراحی رابرای دیگر سنگین پروژه

مطرح  است، کافی عمرم بقیه برای و هستم انجامش حال در خودم فعلًا که کاری

 تفسیر نوشتن بوده، نیز ما اوّلیه اهداف جزء و بکنیم باید که دیگری کارهای اما .است

 شما خوشبختانه که است آیات تنظیم موضوعی نزول تاریخ حسب بر االحکام آیات

 حال، هر به خانواده موضوع مثل اید،کرده انتخاب خصوص این در را موضوع چند

 باید و دارید که را امکاناتش .باشد باید لیغاتتب دفتر مهم بسیار کارهای از این یکی
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 تفسیر یک ،شودمی مطرح که از موضوعاتی یک هر درباره باید .بشود هم تقویت

موضوعی  تفسیر مجموعه یک صورت به اینها همه بعداً و شود نوشته کامل موضوعی

 بعد و بنویسید کاملی موضوعی تفسیر تا کنید صبر که نیست این منظورم البته .درآید

 نیز هاییکاستی دچار است ممکن که است طوالنی و سخت کاری چون کنید، منتشر

 صورت به تا کنید، منتشر خاصی نظم با بنویسید و قطعه قطعه اگر نظرم به ولی شود،

کشورمان  در اآلن چون ،شودمی مهم بسیار و نو کارهای از یکی درآید، مجموعه یک

  .نداریم دست در باشد، کافی اطالعات به متکی که کاملی موضوعی تفسیر

 

 و کشیدند زحمتهای فراوانی دوستان قرآن فرهنگ پروژه تحقق زمینه در 

 مجموعه این پیشبرد برای را زندگیشان دوران بهترین و جوانی حاصل هابعضی

 است این کنیم مطرح حضرتعالی خدمت خواستیمکه می مطلبی .نمودند صرف

 خیلی مشکل محققان و مخاطبان به ارزشمند اثر این تهشایس ارائه خصوص در که

 پروژه این مورد در الزم تبلیغ تاکنون که است آن هم موضوع این دلیل .داریم

 دفتر حال، هر به .آورد به دست را خودش واقعی جایگاه تا نگرفته صورت

 تواندنمی که دارد محدودیتهایی کشیده، زیادی زحمت اینکه وجود با تبلیغات

 قیمت با و زیاد شمارگان در و کند معرفی را اثر این بایسته است، که طور نآ

 ایباره چاره این در که است این جنابعالی از ما خواست در .کند منتشر پایین

 .شود ترجمه هم انگلیسی و عربی به کار این که است بنا اگر مخصوصاً بیندیشید،

 برای میکنم فکر من .ایمکردهن هخوبی عرضبه را کتاب که مطمئنم مورد این در

 معمولًا .گردد معرفی بهتر کتاب تا شود تهیه طرحی و برنامه یک باید موضوع این
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 باریک را آن حداقل هم آنها و دهندمی صداوسیما به را ارزشمند و های مفیدکتاب

 نمایندگی دفاتر مانند هاییو گروه افراد به راجع هم مطلب یک .کنندمی معرفی

 با را کتاب و کنندمی مراجعه که است اسالمی علوم محققان و طالب یا و بریره

 بقیه کننده تأمین که کنیم درست منبعی باید ما خصوص این در .خواهندمیتخفیف 

 مطلب .کنند اقدام میتوانند ترند،که فنی عمومی روابط آقایان باره، این در .باشد هزینه

 از توانمی اثر چاپ در مثلًا جویی کنیم؛صرفه اههزینه در میتوانیم اینکه دیگر

 چاپ کیفیت هم و بیشتر معمولی کاغذهای از دوامش هم که نازک بسیار کاغذهای

 شودمی جلد42، کتاب جلد52 جای به نتیجه در که کرد استفاده است، آن بهتر روی

 البته. دکنمی اشغال فضا کتاب قفسه کمتر در هم و است آسانتر نقلش و حمل هم که

 معلوم که کنیم چاپ کردم، عرض که کاغذ نوع آن با را کتابی خواستیممی ما زمانی

 .کردند چاپ دبی در را آن ناچار به و نیست موجود ما هایچاپخانه و ایران شد در

 نوع این تا کند فراهم را الزم میتواند امکانات ما دفتر باشید، داشته آمادگی شما اگر

 الزم اگر بنابراین، .نمایید استفاده آن از قرآن فرهنگ چاپ در و کنید تهیه را کاغذ

 انجام را کار این باید بدهیم، بهانیم یا کنیم هدیه را کتاب جمعه ائمه به مثلًا ما است

 که کسانی همه و پژوهاندست قرآن به قرآنی آثار این میخواهیم ما که چرا بدهیم،

 .شود وارد همه زندگی در قرآن معارف کلی، طور به و برسد اند،تحقیق و کار اهل

 مندان،عالقه اختیار در و شود معرفی خوبیبه اثر این تا کنیم فراهم باید امکاناتی پس

 .بگیرد قرار است، نیازشان خیلی مورد که محققان و دانشجویان و هاطلبه خصوصبه

 اوج در اثر این ات کرد استفاده هنری هایشیوه همه از قرآن فرهنگ در باید همچنین

 جلد، کاغذ، خصوص در بنده مورد، این در شود. عرضه جامعه جاذبه در و زیبایی
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 به ام؛گفته دوستان که به دارم نظراتی دیگر چیزهای خیلی و کتاب رنگ بندی،فصل

 هانمایه تا بشود استفاده رنگ سه چاپ از که است این رنگ درباره نظرم مثال، عنوان

 را آثار گونهاین توانیدمی شما اینکه دیگر .گردد ترآن مشخص یهازیرمجموعه از

 کس هر کنید تا عرضه ندارد، چندانی هزینه هم و است آسان هم که دراینترنت

 آینده هشت سال -هفت در میکنم فکر  .نماید استفاده و بگیرد کپی آن از خواهدمی

 این از آثاری اینکه مگر ،بود نخواهد دنیا در جامعی کتابخانه هیچ که دید خواهیم

  .بشناسند را آن و شوند نزدیک قرآن به خواهندمیهمه  چون باشد، داشته نوع

 

 بفرمایید دارید، خاصی پیام قرآن فرهنگ اندرکاراندست برای اگر.  

 .کنممی تشکر اند،کرده خدمت بزرگ کار این نشستن ثمر به در که همه کسانی از

 نتیجه به کار این نبود، اند،انجام داده تبلیغات دفتر در ما دوستان که کارهایی اگر

 رفتند،می و گرفتندمی ما از را یادداشتها و آمدندمی افراد از بسیاری قبلًا .رسیدنمی

 و آمدندمی بعد .آیندنمی بر اشعهده از که است بزرگ قدر آن دیدند کارمی اما

 حوزه اسالمی دفتر تبلیغات اینکه تا .دهیم انجام را کار این نمیتوانیم ما :گفتندمی

 همان دیدم و پسندیدم دادند، ارائه من به که کاری اوّلین و کرد کار به شروع علمیه

 من و است رسیده اینجا به کار اکنون و شده تکمیل خواستیم برویم،می ما که راهی

 .کنممی تشکر و تقدیر آنها از واقعاً
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و  هانامهنگژة فرهنگ قرآن از گروه فرهمراحل تحقیق و تدوین پرو

 های قرآنیمعجم

 مقدمه

 پژوهشی، مختلف هایهسته آن، انجام تا تحقیق کار آغاز از قرآن فرهنگ در

 قرآن فرهنگ یهامدخل و ازموضوع ها یک هر تا کنندمی طی را گوناگونی مراحل

 ودنب سابقهبی و گیگسترد قرآن، فرهنگ عظیم پروژه اهمیّت رو، این از. یابد سامان

 و تهیه ایآیین نامه وقت، اتالف از جلوگیری و بیشتر دقّت برای تا کردمی آن اقتضا

 شده تعریف آن در مراحل یک از هر اقتضاهای و هاویژگی و کار مختلف مراحل

 تصاصاخ قرآن فرهنگ تدوین و تحقیق مراحل ارهــدرب بحث به ارــنوشت این. باشد

 .دارد

 

 هامدخل گزینش -1

 اشاره

 هشناخت اصطالحِ خاصْ عرف و فن علم، در که است عبارتی یا واژه قرآنی، مدخل

 «5 یانتب» و فرهنگ مرکز در آن تهیه شده ذیل بتوان و باشد مستقل موضوعی و شده

 برنامه قرآن، یهامدخل یافتن برای نخست دست مایه. کرد ارائه قرآنی بحثی

 همکاران آنگاه. بود راهنما تفسیر در شده انجام کارهای نیز و قرآن افزاری معارفنرم

 فهرست و قرآنی هایبه اصطالح نامه مراجعه و قرآن واژگان در پژوهش با بخش این

 کوشش جدید یهامدخل یافتن برای قرآن، اعالم و نزول شأن کتابهای و تفاسیر

 رارق تدوین و علمی پرونده بخش اختیار در تصویب، از پس و دــکردن راوانیــف

 .دادند
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 مدخل گزینی شیوه

: گیردمی قرار توجه مورد ذیل هایشیوه و نکات هامدخل گزینش هنگام -4

 اطالعات آنْ ذیل در که است مدخلی اصلی، مدخل. ارجاعی یا است اصلیمدخل، یا 

 .شودمی داده ارجاع دیگر به مدخل که است آن ارجاعی مدخل و گیردمی قرار قرآنی

 در فقط مترادف ها بر افزون ارجاع، و است ارجاع عدم مدخلها، در اصل -0

 ارائه هب اکتفا یا و فراوان، تکرار مستلزم مدخل، ذیل در ارائه اطالعات که است جایی

 .باشد نقص موجب اطالعات، از بخشی

 داولمت فارسی در باید هامدخل همه بنابراین،. است ها فارسیفرهنگ نامه زبان -5

 باشند برخوردار شهرت از دو هر فارسی و( عربی) قرآنی واژه که صورتی در. باشد

: ندمان ،گیردمی قرار اصلی مدخل قرآنی، واژه باشد، مشهورتر فارسی واژه حتی یا و

 . شودمیاستفاده « تقوا»که از واژة  «پرهیزگاری»

 به گرفته، قرار مدخل الفبایی ردیف درکه  کاربردی و مشهور هایمترادف-1

 مباحث به یک، هر ازطریق بتواند پژوهشگر تا شودمی داده ارجاع آنها مشهورترین

 .ظلم ستم: مانند یابد، دست نظر مورد

 عرش،: مانند علوم، اصطالحات نیز و ندارند فارسی معادل که قرآنی هایواژه -3

 .ندارند نیازی فارسی برابر به اجتهاد، و استحسان مأکول، و آکل شبهه کرسی،

 گفته گوناگونی معانی آنها برای که اصطالحات قرآن و هاواژه از دسته آن -1

 ارجاع گرفته، قرار مدخل نیز آنها مشهور معانی و گیرندمی قرار مدخل خود، شده،

 . لویسَ و منّ: مانند ،شوندمیداده 

 .شودمی برداشت مشهور قرائت اساس بر مدخلها -1
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 .باشد قابل فهم و قرآن هب مستند باید انتزاعی، مدخلهای -3

 و باشند مشترک معنا یک در -تفاوتهایی با -قرآنی اصطالح چند هرگاه -3

 مدخل فارسی واژهای نباشند، مناسب آنها به هاواژه دیگر دادن ارجاع برای یکهیچ

: مانند ،شوندمی داده ارجاع آن به قرآنی وواژه های باشد آنها جامع که گیردمی قرار

 . جورفُ ،زروِ ،گناه

 ،است متفاوت قرآنی آن مفهوم با آن اصطالحی یا عرفی معنای که مدخلی -42

 قرار مدخل است، اصطالحی و عرفی معنای از اخص یا اعم آن، قرآنی مفهوم یا

 معنای از بخشی و شودمی پرداخته اصطالحی یا محدوده عرفی همان به و گیردمی

 ارجاع داده اصلی اش جایگاه به ،ودشمی مرتبط دیگری مدخل به که آن، قرآنی

 رد و است وسیعتر آن فقهی اصطالح از آن، قرآنی کاربرد که زکات مانند ،شودمی

 نای در که دارد اعم کاربردی قرآن، در ،ولیگویندمی خاص انفاقی به فقه اصطالح

. شودمی داده ارجاع صدقه به است، صدقه معنای به که زکات از مواردی صورت،

 کالمی اسراف زیرا است، آن قرآنی کاربرد همان مالک اسراف، مانند مواردی درالبته 

 . ندارد ارجاع برای است،جایگاهی قرآنی کاربردهای از عمده بخشی که

 بخشش،/ بخشیدن: مانند آیدمی مصدر اسم شکل به مدخل معنا، اسامی در -44

 هک رفتن راه: مانند مییابد، مصدر با متفاوت معنایی مصدر که اسم مواردی در جز

 صدرم صورتبه درقرآن، رایج عربی مصدر البته. است آن مصدر اسم رفتار، یا روش

 . استکبار و استغاثه: نظیر آیدمی

 دراسم مص به بلکه ،گیرندمین قرار مدخل …و (مفعول فاعل،) وصفی اسامی -40

 و باشد مأنوسنا مصدر، اسم و مشهور، وصف، اسم که مواردی در جز ،شودمی اکتفا
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 صدرم اسم جز مباحثی بوده، خاص وصف،اصطالحی اسم که مواردی استثنای به نیز

 .انصار: مانند باشد، داشته

 احثیمب دارای و مصطلح شده اگر ازمصادیق، برگرفته انتزاعی کلی عناوین -45 

 رد نهاآ افراد به ،اگرگیرندمی قرار مدخل باشند، مصداقها مباحث بر افزون و مستقل

 .«باستانی آثار»: مانند «نفالاَ» ،«مرُحُ رِشهُاَ» شده باشد مانند: اشاره یا تصریح قرآن

 قرار مدخل افراد، باشد، مانند شده قرآن، در شده تصریح کلی عناوین -41

 لمدخ کلی عنوان اگر و است مدخل کلی، عنوان فقط صورت، این غیر در. گیرندمی

 وایتر به مستند آن افراد اگر صورت این در حرام،ال مسجد بینات مانندآیات نباشد،

 .گیردمی قرار مدخل باشد،

 نماز،: مانند ،گیردمی قرار مستقل مدخل هریک کلی، موضوع اقسام -43

 .خوف نماز و نمازجمعه

 قرار مدخل برای آنکه عام مگر ،شودمی داده ارجاع عام به خاص مدخل -41 

 .نباشد مناسب دادنْ ارجاع یا گرفتن

 به ،نداشته باشند توجّهی قابل و جداگانه بحث اگر کلی، عنوان یک مصادیق -41

 . الوان مدخل سفید و سیاه: مثل ،شوندمی داده ارجاع کلی عنوان

مدخل قرار  اند،کرده ذکر را آن مفسران یا روایات که عام یک مصادیق -43

مصادیق  از (43)نساء، آیه  «اللَّهِ خَلْقَ فَلَيُغَيِّرُنَّ» ذیل عبارتگیرند، مانند: اخصا که نمی

 .تغییر خلقت دانسته شده است

 ولع: مانند ،گیرندمی قرار مدخل باشند، شده اصطالح یــفرع نــعناوی اگر -43

 .تعصیب و
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 دخلم مکرّر طور به میتواند باشد، داشته معانی متفاوت برگزیده مدخل اگر -02

 آزادی :مانند ،شودمی داده توضیح شناسه، یا اعارج با آن، مشهور معانی و گیرد قرار

 تهکش/ شهادت گواهی،/ شهادت: مانند نیز و اجتماعی، سیاسی،/ آزادی. اختیار و جبر

 .خدا راه در شدن

 قرار مدخل خود، الفبایی جایگاه در یک هر مرتبط، متضاد یا هایواژه -04

 که دباش ایاندازه به تحقیق و بحث در پیوندشان اگر امّا. روز شب،: مانند ،گیرندمی

 هردو یا ذیل سازدنمی برآورده را مخاطب نیاز و شودمی نقص موجب دو، آن جدایی

 جبر: مانند ،دهندمی تشکیل را مدخل یک دو، هر ،آیدمی پیش مطالب تکرار مدخل،

 داده ارجاع مرکّب به و گیردمی قرار مدخل هم جزءدوم البته. قدر و قضا اختیار، و

 .اختیار و جبر اختیار: مثلًا ؛شودمی

 گاهدرجای آن،یاجمع تثنیهمگرآنکه ،شودمیمفردنوشته شکلبههمواره مدخل، -00

 .یونوحوار انصار صفات؛ و اسما احزاب،: مانند باشد، رفته کار به مستقل اصطالحی

 حالاصط اگر مرکّب، واژه های الف تبصره. باشد کوتاه و تکواژه باید مدخل، -05

 یا الیه مضاف المِ و الف مرکّب، واژه های ب در. گیرندمی قرار مدخل باشند، شده

 واژه مرکب اگر ج. األیکه اصحاب جای به ایکه اصحاب: مانند ،شودمی حذف وصف،

 ،ودشمی نوشته گونههمان باشد، منطبق ادبی قواعد با و شده اصطالح الم و الف با

شده  اصطالح که شکل همان به قرآنی، اوین ترکیبیعن د. الصالحات الباقیات: مانند

 فیل. اصحاب: مثل ،گیرندمی قرار مدخل اند،
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 دیگری موضوع در ضمنی طور به آن اطالعات قرآنی هاکهازمدخل دستهآن -01

داده  عارجا خود قرآنی جایگاه به و باشد مستقل مدخل تواندنمی تکرار دلیل به آمده،

 .بدن اعضای آرنج: مانند آن، منطقی جایگاه به نه ؛وضو آرنج: مانند ؛شودمی

 اآنه معنایی رابطه و آنها تعیین بحث حدود شده، تعریف مدخل است الزم -03

 هپروند تشکیل درمراحل پژوهشگر اگر: تذکر. شود مشخص مرتبط هایمدخل با

 گزینش شورای در موضوع کند، پیشنهاد را مدخلی ارجاع یا حذف پژوهش، و علمی

 .شد بررسی خواهد هاخلمد

 

 عالماَ

: همچون( رویدادها و مکانها اشیا، اقوام، اشخاص،: مانند) خاص نامهای همه -4

 ف،که اصحاب و اسدبنی قریش، احزاب،الت، غزوه مکّه، ابیطالب، جعفربن ابراهیم،

 .گیرندمی قرار مدخل

 در که استنامی  مصرّح،. مصرّح غیر و مصرّح: است قسم دو بر قرآن اعالم -0

 در هک است نامی مصرّح، غیر. یثرب الت، آزر،: مانند است، شده تصریح آن به قرآن

 ن،تابعی و صحابه نقل روایات، از استفاده با اما است، نشده تصریح آن به قرآن

به  ذیل، هایراه از یکی به و است فهم قابل معتبر نزول اسباب یا و تفسیر هایکتاب

 مِنْ هذا» :مانند است، اشاره اسمای الیه مشارٌ که هایینام (لفا: است شده اشاره آن

 نامهایی (ب است. «فاتون»و«سامری» مرادْ که (43آیه )قصص،«عَدُوِّهِ مِنْ وَ هذا شِيعَتِهِ

 «هِاللَّ مَرْضاتِ ابْتِغاءَ نَفْنَهُ يَشْرِي مَنْ النّاسِ وَ مِنَ»:مانند است، موصول مرادازاسمای که

 (ج. است  امیرمؤمنان آن از مقصود روایات، اساس بر که( 021ره، آیه )بق. تـاس
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 بقره،) «ال َمْرِ عَنِ يَنْأَلُونَكَ»جمله  از است؛( مستتر و بارز) ضمایر مرجع که نامهایی

 نمل،) «سُلَيْمانَ جاءَ فَلَمّا»: مانند یا و اندحمزه و معاذ و عمر ضمیر، مرجع که (043 آیه

 هب معرفه اسامی از مراد که هایینام (داست. « منذر»ضمیر مستتر،  که مرجع( 51 آیه

 ارض مرادْ که( 33)بقره، آیه  «هذِهِ القَرْيَةَ ادْخُلُوا قُلْنا إِذ وَ» :مانند باشد، الم و الف

 سُفُلَيُو»مانند:  باشد، شدن اضافه به معرفه اسامی از مراد که هایینام (ه. است مقدسه

 آیهبه، )تو «الكُفْرِ أَئِمَّةَ فَقاتِلُوا» :نظیر یا و است بنیامین مرادْ که (3، آیة )یوسف «وَأَخُوهُ

 کههایینام و. است … و خلف بن امية و ابوجهل ابوسفیان،که منظور، ( 40

 منظورْ که (02 آیه)یس، «رَجُلٌ أَقْصَاالمَدِينَةِ مِنْ وَجاءَ»مثل است، نکره مقصودازاسامی

 نشده، اشاره آنها به آیه در اما است، مؤثر آیه نزول در که اعالمی. 5. است نجّار حبیب

 مؤمنان طرد انــخواه که نوفلبنحارث و عدی بن معطم: مانند ،گیرندمی قرار مدخل

 يَدْعُونَ الَّذِينَ تََْرُدِ واَل»شد:  نازل آیه این و بودند،  پیامبر ویــس از مستضعف

 شرایط هرچند باشند، آیه نزول ظرف که مهم وقایع و مکانها -1 (.30 آیه انعام،) «رَبَّهُمْ

 حجة حرا،: مانند ،گیرندمی قرار مدخل باشند، نداشته را اعالم نامه یینآ 5 تا 4 بند

 ارجاع خاص اسم به و گیرندمی قرار مدخل خاص، اسم به مضاف عناوین. 3. الوداع

 وینعنا اسامی که صورتی در. نوح نوح پسر آسیه، فرعون همسر: مانند ،شوندمی داده

 اطالعاتی ارزش که شده ذکر گوناگونی اسامی آنها برای یا باشند گمنام شده، یاد

 -الف هتبصر. زکریّا همسر: مانند ،شوندمی اکتفا خاص اسم به مضاف عنوان به ندارند،

 از شیب یا اندکنیه و لقب و نام دارای تابعین و صحابه نقل و روایات در که اعالمی

 ارجاع مشهورتر به و گیردمی قرار مدخل آنان مشهور دارند، کنیه و لقب و نام یک
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 راداف مانند عَلَم هرگاه چند -ب. ابوطلحه اسود بن سهل زیدبن: قبیل از ،شودمی داده

 .گیردمی قرار مدخل کلی، عنوان فقط باشند، کلی عنوان یک دارای کهف، اصحاب

 ایآیه نزول شأن مورد و نقش دارای دیگر ایقصه در ن،آنا از نفر چند یا یک اگر

 به نفر چند از ایآیه نزول شأن در اگر -ج. گیردمی مدخل قرار خود، باشد، دیگر

 نزولی، درشأن اگر اما ،گیرندمی قرار مدخل آنها همه باشد، شده برده نام مساوی طور

 استخراج منابع: ادآوریی. گیردمی قرار مدخل همان فقط است، مشهور نفر یک نام

 ؛.(ق. ه 113) واحدی النزول، اسباب ؛.(ق. ه542)تفسیرطبری : از است عبارت اعالم،

 ابوالفتوح تفسیر ؛.(ق. ه 315) البیان مجمع ؛.(ق. ه 112) حسکانی التنزیل، شواهد

 التعریف لکتاب االتمام و التکمیل ؛.(ق. ه 334) سهیلی واالعالم، التعریف ؛.(ق. ه 331)

 155) جماعة ابن القرآن، فی یسمّ مالم فی التبیان غرر ؛.(ق. ه 151)عسکرابن واالعالم،

مبهمات  فی األقران مفحمات ؛.(ق. ه 130) بَلَنسی القرآن، مبهمات تفسیر ؛.(ق. ه

 شبستری القرآن، اعالم ؛.(ق. ه 4421) برهان تفسیر ؛.(ق. ه 344) سیوطی القرآن،

 ؛(معاصر) القرآن فیهم اللَّه انزل ونساء رجال ؛(معاصر) یتونج قرآن، اعالم ؛(معاصر)

 .معاصر() خزائلی قرآن، اعالم قرآن؛ معارف و فرهنگ مرکز قرآن، اعالم

 

 الهی صفات و اسما

 رغفو: مانند مصرّح، صفات و اسما یکی،: انددسته دو قرآن در صفات و اسما -4

 ،ندشومی انتزاع قرآن در ه خداوندب منسوب افعالِ از که صفاتی و اسما دوم،. علیم و

 ،باشد شده تصریح آنها به ادعیه و روایات در که صورتی در دسته این. آمِر مانند

 .گیرندمی قرار مدخل
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 تهنوش صورت این به دیگر، مدخلهای از الهی صفات و اسما کردن ممتاز برای -0

 . صفات و اسما/ آمر: مانند ،شودمی

 در و شوندمی فهرست صفات و اسما مدخل ذیل انتزاعی، صفات و اسما-5

 صرّحم صفات و اسما. گرددمی بسنده آن ذیل گزارش به تنها یک هر جایگاه الفبایی

 هاتن کدام هر الفبایی درجایگاه و شوندمی فهرست صفات و اسما مدخل ذیل نیز

 رگدی درجای خداوند به منسوب افعال و گرددمی نگاریفیش وصفی و فاعلی موارد

 هایصورت ارجاعی، و اصلی به صفات و اسما مدخلهای درتقسیم. شوندمی ارائه

 اینکه اوّل: ارندد سه حالت تفضیلی، غیر و تفضیلی صفات الف: شودمی بینیپیش ذیل

 و ردــگیمی قرار اصلی مدخل تفضیلی غیر صورت، این در که باشند مصرّح دو هر

 هب آنکه دوم. الحاسبین اسرع حسیب: مانند ،ودــشمی اع دادهــارج آن به تفضیلی

 صورت، این در که است شده انتزاع تفضیلی غیر و شده تصریح تفضیلی صفت

: مانند ،شودمی داده ارجاع آن به تفضیلی غیر و گیردمی قرار اصلی مدخل تفضیلی

 و لیمع: همچون باشند، تفضیلی غیر صفت هردو اینکه سوم. حاکم الحاکمین احکم

 ،حالت این در. خیرالراحمین و الراحمین ارحم: مانند باشند، تفضیلی دو هر یا عالم

 صّمخت صفت و اسم که صورتی در ب. شودمی گرفته تصمیم موردی به صورت

 تصف و اسم ذیل خدا به مباحث مربوط نباشد، او مختصّ آن فعل امّا باشد، خداوند

 محِلْ و حلیم مانند ،شودمی طرح فعل ذیل او غیر به مربوط مباحث و گرددمی ارائه

 ارائه حِلْم ذیل خدا غیر به مربوط مباحث و حلیم، ذیل خدا به مباحث مربوط که

 تکرار: از پرهیز جهت به ذیل صورت چهار در ج. شودمی
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 داده ارجاع فعل به صفت و اسم عام، به خاص ارجاع اصل رعایت و مباحث -4

 یشاف خلقت، و خالق: مانند باشد، داوندخ مختصّ آن، فعل و صفت یا اسم شودمی

 .نعمت و منعم شفا، و

 .حَمْد و حمید: مانند نباشد، خدا مختصّ وفعل خدا، مختصّ صفت و اسم -0

 مستعان: مانند باشد، خدا غیر مختصّ فعل و دا،ــخ مختصّ تــصف و اسم -5

 .استعانت و

: مانند باشد، اخد غیر مختصّ آن فعل و نباشد خداوند مختصّ صفت و اسم -1

 یمستقلّ بحث صفت، و متعلّق اسم که صورتی در د. ضاللت و مضلّ ذلّت، و مذلّ

 زارع زمین، داحی: مانند ،شودمی داده ارجاع آن به مربوط موضوع به باشد، نداشته

 دو دارای ولی باشند، ریشه یک از فعل با صفت و اسم که درصورتی -ه. کشاورزی

 .توبه و توّاب: ،مانندگیرندمی قرار مستقل مدخل یک هر باشند، متفاوت معنای

 

 علمی پرونده تشکیل -2

 اشاره

 همچون گوناگون منابع از را مدخل به مربوط اطالعات گردآوری کارِ بخش، این

 .دهدمی انجام تفسیری منابع

 

 علمی پرونده تشکیل شیوه

 .است نآ به مربوط پیشنهادی آیات و مدخل تعریف شامل علمی، پرونده -4
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 بتصوی بخش با ارجاعی، و مرتبط مدخلهای محدوده تعیین و تعریف جهت -0

 قرار پرونده در مکتوب صورت به مربوط، اطالعات و شودمی مشورت مدخل

 .گیردمی

 مسئول مدخل، تصویب بخش مسئول عهده بر مبهم ازمدخلهای ابهام رفع -5

. پرونده است تشکیل بخش مسئول و مربوط علمی هسته اعضای از یکی تدوین،

 حاصل مذاکرات باید مکتوب شود.

 هایبرداشت براساس قبلًا که آنبه مربوط آیات مدخل، محدوده ازتعیین پس -1

هنده دتشکیل وسیله به مدخل، تعریف به توجه با شده، جمع آوری راهنما تفسیر

 دهونپر در آیات، مخصوص فهرست در مدخل به مربوط آیات شده، ارزیابی پرونده،

 .گیردمی قرار علمی

 وندهپر دهنده تشکیل پژوهشگر است الزم راهنما، تفسیر اطالعات بر افزون -3

 به وطمرب استقصای آیات برای مرتبطات، و ارجاعی و اصلی مدخل به توجه با علمی

 یزن بی پایان فروغ و القرآن لمعانی المعجم ،اَلمُعجَمُ المُفَهرَس: قبیل از دیگر منابع

 .کند رجوع

 .کندیم مشورت بخش مسئول پژوهشگربا مواردفوق، درهمةبیشتر اتقانبرای -1

 

 نگارش و تدوین -3

 اشاره

 هایههست اختیار در مدخل، اطالعات طبقه بندی و فیش نگاری برای علمی پرونده

 .گیردمی قرار علمی
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 نگارش و تدوین شیوه

 علمی پرونده مطالعه -1

 میعل هسته است الزم آن، قرآنی معادلهای یافتن و مدخل بر بیشتر احاطه جهت

 هاامهنفرهنگ التحقیق، العرب، لسان راغب، مفردات: ازجمله لغوی، منابع ازبرخی به

 یپیشنهاد ،شودمیداده  تحویل مدخل با همراه که آیاتی. کند مراجعه هااصطالح نامه و

 روایی عمناب و سنت اهل و شیعه شده تعیین تفاسیر به مراجعه با علمی هسته و است

 گــفرهن آماده مجلدات و راهنما تفسیر همه مجلدات به ویژه و تک نگاشته ها و

 المفهرسالمعجم عبدالباقی، فؤاد حمدم رآن،ــالق اظــاللف المفهرس المعجم رآن،ــق

 محمد الکریم القرآن آیات تصنیف رشدی، محمدبسام العظیمالقرآنلمعانی

 و ادیخواهمع پایانبی فروغ البوم، ژول العظیم القرآن اآلیات صیلتف محموداسماعیلی،

 آن نور، تفاسیر جامع و 0 تبیان،نوراألنوار صراط،: همچون رایانه ای نرم افزارهای

 استخراج دارد، داللت مدخل بر قرآن فرهنگ مبانی اساس بر که را آیاتی از دسته

 .پردازدمی پرونده اطالعات به تکمیل کرده،

 

 فیش نگاری-2

 وقیود هگزار و نهاد) برداشت ب. شودمی نوشته روان و کوتاه عبارتی با فیش الف 

 اصول با باید ابرداشته ج. باشد آیه به استناد قابل توضیح، با یا به وضوح باید( مربوط

 بایدن برداشتها د. باشد نداشته شیعه ناسازگاری مبانی و عقالنی فهم قرآنی، مسلم

برداشت حتی  هر در -ه. باشد اسالمی رایج مذاهب مقدسات به هینتو دربردارنده

. شود کرذ باید آیه یک از مستقل پیامهای و. شودمی نوشته پیام و مطلب یک االمکان

 ح. شود ذکر باید ی،ــمعنای و یــلفظ از برداشت،اعم یک به مربوط آیات همه ز



 
034

 

 

 سیاستمـدار مفسّـر

 وطمرب اطالعات همه یدبا ط. شود آورده مصحف ترتیب به برداشت، یک ذیل آیات

 و متداول فارسی باید برداشتها متن نگارش ی. شود جمع آوری به موضوع،

 ایگونهبه فیش نگارش ک. جمله کامل نه باشد، عبارت صورت به فیش المقدورحتی

 و آیات تقطیع ل. نشود مشکل دچار آیه ها و جمله ها تطبیق در خواننده که باشد

 مثلًا هد،شا محل که صورتی در م. باشد فیش بر منطبق و دقیق باید شاهد محل حفظ

. است شده حذف 1 تا 0 آیات که کرد مشخص نقطه چین با باید است، 3 و 4 آیات

قیه و به ب آیدمیباشد، یک آیه  خاص عبارتی به مستند برداشت که مواردی در س

 . «السموات»ها از واژة شود، مانند برداشت تعدّد آسماننشانی داده می

 برداشت توضیح-3

 رداشتب مانند ،شودمی داده نشانی بقیه به و آیدمی آیه یک «السموات» از برداشت 

 واژگان و عبارتها الف: دارد نیاز توضیح به زیر موارد در واژه آیات از آسمانها تعدّد

 ماکنا ب. رایج لغت غیر ایــمعن از استفاده و لفظی مشترک و غریب مبهم، مشکل،

 و سیاق بر مبتنی برداشتهای د. حذف و تقدیر بر مبتنی برداشتهای ج. مشتبه اعالم و

 بر یمبتن هایبرداشت و. تفسیری احتماالت بر مبتنی هایبرداشت-ه. آیات تناسب

 هایبرداشت ح. آیات از پیامی و انتزاعی هایبرداشت ز. بیان و معانی و ادبی وجوه

 دیگر تآیا با که انگیزشبهه موارد ط. مأخذ کامل ذکر با نزول شأن و روایت بر مبتنی

 شود. ی موارد احتمال نسخ. برخی برداشت می و فقط از دارد مشابهت

 

 طبقه بندی-4

 است الزم اطالعات، به دسترسیدر  سهولت جهت هافیش طبقه بندی از فقط

 مدخل از ریزتر عنوانی نمایه،. شود طبقه بندی هانمایه ذیل مدخل هر یهافیش همة
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 رفت، پیش مرحله سه تا اطالعات طبقه بندی برای توانمی مدخل هر ذیل و است

( 0 نمایه) مباح های(آشامیدنی4نمایه) هاآشامیدنی احکام ،(مدخل) هاآشامیدنی: مانند

 رتیبت رعایت همچنین. شودمی آورده الفبایی ترتیب به هانمایه(. 5 نمایه) میوه آب و

 .است الزم آنها گذاریشماره و هافیش درچینش منطقی

 

 ارجاعات -5

: دقسم می باش دو بر که است مباحث تکرار از جلوگیری و تکمیل برای ارجاع،

 نوع این در. انسان به انسان امتحان ارجاع: مانند دیگر، مدخل به نمایه ای ارجاع الف

 هردو در هوگرن گیردمی صورت ارجاع تاباشد، 3 از بیشتر هافیش تعداد اگر ارجاع

تقوای : مانند موضوع، همین از دیگر نمایه به نمایه ای ارجاع ب. شودمی تکرار جا

 تقوا. ابراهیم، فضایل ابراهیم

 

  نگارش و پژوهش از گزارش -6

 ذیل به شرح را پژوهش کار گزارش مربوط علمی هسته پژوهش، انجام از پس

 تعریف به که مدخل هر شناسه ئهارا الف: دهدمی تحویل تدوین مسئول به کرده، تنظیم

 تیبتر به هانمایه فهرست ب. باشد پرداخته اهمّ عناوین و آن محدوده تعیین و دقیق

 و انتزاعی فرعی، اصلی، از اعم مدخل، به کلیدواژه های مربوط فهرست ج. الفبایی

 . هافیش تعداد ذکر د. الزم توضیح همراه به ارجاعی
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 هانمایه سازیهماهنگ  و نمایه نگاری -4

 اشاره

 یاراخت در شکلی و محتوایی ارزیابی از پس موضوع ،هانمایه هماهنگ سازی برای

 لمیع هسته به را خود مربوط پیشنهادهای کمیته. گیردمی قرار هماهنگ سازی کمیته

نهایی  هدف هانمایه یکسان سازی. شود اعمال صالحدید صورت در تا میدارد اعالم

می  حققت بهتر را بیشتر سرعت و دقّت با اطالعات به دستیابی یعنی فرهنگ نامه،

 :ذیل است اصول رعایت مستلزم هدف، این به نیل. بخشد

 مدخل با هانمایه سازیهماهنگ -1

 ،«مغفرت»مدخل  در مثلًا باشد؛ هماهنگ مدخل با کاملًا مدخل هر یهانمایه باید

 رتمغف طلب مغفرت، آثار: مانند ،وندش انتخاب واژه همین اساس بر باید هانمایه همة

ودگی بخش بعضی در و آمرزش بعضی در مغفرت، بعضی در نباید و مغفرت، اهمیّت و

 مشتق صورت به را آن هاینمایه میتوان مصدری اسم هایمدخل در: تبصره. بیاید

 یقرآن تعابیر و هاواژه به کلیدواژه. مؤمنان آورد درنمایه، توانمی که مانندایمان آورد،

 .می یابد موضوع دست به مربوط مباحث به آن طریق از محقق که شودمی اطالق

 

 نمایه  و فیش انطباق -2

 رساند؛ب را نمایه همان مفهوم فقط که باشد ایگونهبه نمایه یک ذیل یهافیش باید

 مؤمنان»مانند:  ،گیردمی قرارفیش  یک در صفت هر «مؤمنان صفات»نمایه  در مثلًا

 هاییانسان مؤمنان» و ؛ نه«شب زنده دار انسانهایی مؤمنان»و  «سخاوتمند هاییانسان

 میسو وصف وصف، دو بین جمع که مواردی در: تبصره .«و شب زنده دار سخاوتمند
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 عارفان و روز شیران مؤمنان»: مانند ،شودمی جمع وصف دو میان ،آوردمی پدید را

 .است مؤمن جامعیت نشانِ که شب،

 

  هانمایه مفهوم بودن روشن-3

. دشو پرهیز مبهم عبارتهای و مجمل و مشترک واژگان کاربرد از باید هانمایه در

 این از. ندارد وجود جامعی فرهنگ اصطالحات تفسیر، و قرآن علوم زمینه در: تبصره

 فرهنگ در برگزیده مدخلهای نیز و قرآن معارف و فرهنگ مرکز اصطالح نامه رو،

 .باشد راهگشا هانمایه انتخاب ایبر قرآن میتواند

 هانمایهزیر و هانمایه الفبایی تنظیم -4

 عاتموضو همه در ولی است، زیباتر و ممکن منطقی تنظیم موارد بعضی در گرچه

 علمی هپیشین نیازمند موضوع آن به اطالعات دستیابی اینکه بر افزون. است دشوار

 ره و است آسان و ممکن جا همه رد الفبایی تنظیم اما است، موضوع آن به نسبت

 .یابد دست خود نظر مورد موضوع به الفبا حروف طبق میتواند علمی سطح باهر کس

 

 مشهور یهانمایه انتخاب -5

 از و باشد مشهور قرآن پژوهان، عرف در حداقل و عمومی عرف در باید نمایه

 یعرب واژگان .«اواییبس حسّ»نه  ،«المسه حسّ» مانند گردد، پرهیز نامأنوس یهانمایه

، «تقوا»مانند:  ،شودمی گزینش نمایه عنوان به قرآن، عرف در و فارسی در شده شناخته

در صورتی که هردو لفظ، مشهور و در «. فداکاری»، نه «ایثار»، و یا «پرهیزگاری»نه 

 جادای از است الزم. شودمی داده ارجاع دیگری و نگاریفیش یکی ذیل ،یک حد باشد

 .شود پرهیز ضروری غیر یهانمایه
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 خاص واژه گزینش -6

 داشته نمایه صالحیّت دو هر موضوع یک در خاص و عام واژه دو که هنگامی

 مانند: ،کندمی بیان بهتر را مورد نظر مفهوم زیرا ،شودمی برگزیده خاص واژه باشند،

 .شودمی انتخاب قیامت که «آخرت» و «قیامت»

 یمصدر یهانمایه از پرهیز-7

 از ضروری موارد در جز و بیاید مصدری اسم صورت به هانمایه است الزم

ای جبه« استماع»و « انفاق کردن»جای به «انفاق» :مانند شود، پرهیز مصدری یهانمایه

 «. دادن گوش»

 

 عطفی یهانمایه از پرهیز -8

 دیموار مانند ضرورت، حال در مگر ،گرددمی پرهیز( واوی) عطفی یهانمایه از

 ، «بت و انبیا» و " ظلم  و خدا "نظیر: ردد؛ــگ نــوه بــموج حــصری هــنمای که

 "شرک و انبیا "

 

 علوم اصطالحات حفظ -9

 رهیزپ کاملًا اصطالحات آن تغییر و اجتهاد از و شود حفظ باید علوم اتــاصطالح

 .گردد

 هانمایه آوردن مفرد و جمع -11

 ها،پدیده و مجرد ذوات. 4: شودمی آورده فردم صورت به لزوماً که مواردی الف

: مانند اعتقادی، نظامهای. 5. رنگ بو، طعم،: مانند اشیا، خواص .0. زلزله فرشته،: مانند

 طب،: دـمانن ی،ـعلم هایرشته. 3. هنری ریـفک هایفعالیت. 1. تـیهودی مسیحیت،



 

 
 

039 اهلل هاشمی رفسنجانی آشنایی با چهرة قرآنی آیت
 

 
 صورت به لزوماً که مواردی ب. ماسه شن،: مانند شمارش، قابل غیر اسامی. 1. حقوق

 برای. 0. جمعه هایخطبه: مانند شمارش، قابل اسامی. 4: شودمی جمع آورده

 هب فاعلی یهانمایه. شودمیاشتباه  هم با که مفعولی و فاعلی یهانمایه جداسازی

 ابراهیم تهدیدهای: مانند آید،می مفرد صورت به مفعولی یهانمایه و جمع، صورت

 .ابراهیم تهدید و

 ارجاعات قانون رعایت-11

 است، الزم ارجاع که جایی در و گردد پرهیز باید مالل آور و زیاد ارجاع از الف

 کهانچن است؛ شده مطرح نیز عنوان زیرنمایه به که ییهانمایه ارجاع مانند نشود، ترک

 داده عارجا تقوا، ابراهیم، فضایل به و گرددمی مطرح الفبایی جای در ابراهیم تقوای

 آسان خواننده تا گیرد انجام کامل طور به باید دیگر هایمدخل به ارجاع ب.شودیم

 .یابد دست نظر مورد موضوع به سریع و

 کلی یهانمایه ایجاد -12

 مصادیق، عوامل، آثار،: مانند کلی، یهانمایه هامدخل در حتی المقدور باید

 هداد ارجاع دیگر به جای نباید آنها یاــهنمایهزیر و گردد ادــایج رذایل و لــفضای

 .شوند

 

 علمی مقابله -5

 وظایف دارعهده مقابله، و کنترل واحد شده، آماده پژوهش از اطمینان حصول برای

 و دیگر هایمنقول و شده ذکر ومنابع مطالب روایات، آیات، کنترل. 4: است ذیل

. 5 .هافیش منطقی گاهجای و هانمایه از یک هر الفبایی جایگاه کنترل. 0. آنها نشانی

 کنترل. 1. دارد یازن مستند و توضیح به که برداشتهایی برای منبع و توضیح پیشنهادذکر
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 رلکنت و علمی مقابله از پس. بامدخل مرتبط برونی ارجاعات و مدخل درون ارجاعات

 ابی،ارزی از پس تا شودمی ارائه علمی هسته به پیشنهادی و اصالحی نظرهای مدخلها،

 .ل شوداعما

 ویرایش -6

 یترعا با مرکز آثار ویرایش و نگارش نامهشیوه اساس بر قرآن فرهنگ ویرایش

 .گیردمی انجام قرآن فرهنگ اقتضائات

 نهایی کنترل-7

 اشاره

 روهگ علمی شورای ناظر تأیید و علمی هسته عهده بر قرآن فرهنگ نهایی تأیید

 از کامل اطمینان برای مرحله ایندر علمی شورای ناظر. است قرآنی هاینامهفرهنگ

 و هانمایه سازیهماهنگ کمیته و کندمی کنترل را ذیل موارد شده، انجام پژوهش

 :کنندمی کمک وظیفه این انجام در را ناظر مقابله علمی، بخش

 شناسه .8

 هایمدخل درشناسه عناوین اهمّ کلیدواژههاو اصطالحی، لغوی، تعریفبیان الف

 عریفت بودن مستند ج. اوّل دست و معتبر منابع به تعریف ودنب مستند اصلی ب

 هب تاریخی و حقوقی سیاسی، فقهی، اخالقی، کالمی،: همچون تخصصی هایمدخل

 .فیش52 ازبربیشمشتملهایدرمدخل عناوین اهمّ درگزینش دقّت د. تخصصی منابع

 فرعی  و اصلی یهانمایه .2

 نبود ج. هافیش متن با هانمایه هماهنگی ب. انتزاعی هاینمایه وجود عدم الف

 .ضروری موارد در مگر ترکیبی، و واوی یهانمایه
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 ذیل موارد در هافیش . بررسی7

. هافیش بودن هــخالص و اــگوی ب. هانمایه و مدخل با هافیش هماهنگی الف

 ایبر توضیح د نگاشتن. نمایه هر ذیل یهافیش میان منطقی ترتیب رعایت ج

 مورد بعمنا کنترل و. معتبر منابع به توضیحات کردن مستند -ه. انتزاعی یهافیش

. هاداستش وردــم آیات عــتقطی در دقّت ز. استناد وصحت اعتبار جهت از ادــاستن

 .اطالعات جامعیت ط. ویرایشی اصول و ضوابط رعایت ح

 ارجاعات کنترل .0

 مدخل چند یا دو به بطمرت هایفرعی در فیش پنج از بیش ارجاع رعایت الف

 .الزم هایارجاع وجود ب.اصلی 34: ص پژوهان، قرآن نگاه از قرآن فرهنگ

 

 گروه علمی شورای تأیید-8

 گروه علمی شورای نماینده اختیار در پیشین، مراحل طیّ از پس موضوعات

 آنها بررسی به 1 شماره شده در ذکر بندهای اساس بر تا ،گیردمی قرار هانامهفرهنگ

 .گرددمی اعمال و بررسی علمی هسته وسیله به شورا نماینده مالحظات. بپردازد

 

 انتشار گواهی صدور -9

 در و بررسی مرکز پژوهشی شورای در گانه،هشت مراحل از پس قرآن فرهنگ

 شد. خواهد سپرده انتشارات به تأیید صورت
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 «قرآن فرهنگ» و «راهنما تفسیر»
 

 جایزه 2 کتاب 2

 04و  32های اب کتاب سالمراحل انتخ

 بر هعالو که بود ایرانی سیاستمداران معدود از رفسنجانی هاشمی اهلل آیت مرحوم

 غافل یطلبگ تحقیق و علم تحصیل از اجرایی گسترده هایفعالیت و ورزی سیاست

 اسالمی جمهوری سال کتاب جایزه دریافت به موفق 32 و 10 های سال در و نماند

 تابک جایزه اما. شد «قرآن فرهنگ» و «راهنما تفسیر» هایکتاب ریپدیدآو برای ایران

 ؟است چگونه آن برگزیده آثار انتخاب شیوه و آغاز زمانی چه از چیست، ایران سال

 با اما است داده ارایه خصوص این در مختصری اطالعات سال کتاب جایزه سایت

 .آورد تدس به را تکمیلی اطالعات توان می منابع سایر به مراجعه

 فرهنگ و دانش حوزه فعاالن تحسین آن هدف که "سال کتاب جایزه"اهدای روند 

 دهبرگزی کتاب یازده پدیدآورندگان به جایزه این. شد آغاز خورشیدی 51 سال از بود

 در هرساله بعد، به سال آن از. گرفت تعلق بودند، شده منتشر 4550 سال در که

 کتاب زا نسخه پنج تا شودمی دعوت مؤلفان و مانمترج نویسندگان، تمام از فراخوانی

 نشانی هب است، شده منتشر فارسی زبان به و بار اولین برای گذشته سال در که را خود

 سال ات جایزه این. شود ارزیابی داوران هیأت توسط تا کنند ارسال جایزه این دبیرخانه

 ـ اجتماعی علوم و نیانسا علوم ادبی، فنون، و علوم های رشته در خورشیدی 4531

  .شد می اهدا برندگان به نوجوانان و کودکان ،تربیتی
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 مردمی، های حرکت و انقالب وقایع گرفتن قوت و افزایش با 4531 سال از

 موضوع این دوباره 4514 سال در بعد سال چهار و افتاد تعویق به جایزه این اهدای

 انتخاب نحوه نامه آیین 4510 سال در و مطرح اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در

 اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت وقت وزیر خاتمی، سیدمحمد توسط سال کتاب

 زاربرگ سال کتاب جایزة اهدای مراسم فجر دهه در سال هر بعد به آن از. شد تصویب

 .شودمی

 سال کتاب جایزه اهداف

 اهداف با برگزیده هایکتاب به جایزه اهدای مختلف مراسم دنیا در که آنجا از

 و تهوی مانند مختلفی متغیرهای ایران اسالمی جمهوری اما شودمی برگزار مختلفی

 جمله از را هاارزش به نسبت تعهد عنصر و ایرانی و ملی نگاه اسالمی، فرهنگ

 اعتالی به کمک برتر، هایکتاب معرفی و شناسایی. کند می اعالم آیین این برگزاری

 فرهنگی، هویت و استقالل حفظ اسالمی، معهجا مکتوب فرهنگ و دانش سطح

 یاصل هدف چهار کشور کتاب متخصص و متعهد پدیدآورندگان تشویق و حمایت

 .است ایران اسالمی جمهوری سال کتاب جایزه

 آثار شرایط

 طی که است یهایکتاب از هدست آن شامل سال کتاب جایزة در ارزیابی مورد آثار

 برای اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت رسمی مجوز با گذشته خورشیدی سال یک

 متون احیای و ترجمه تألیف، گروه سه در آثار این. باشند شده منتشر بار نخستین

 معارف و علوم های شاخه همة شامل گروه هر اصلی هایموضوع و شوندمی تقسیم

 خواهد اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت قبول مورد ایکتابخانه بندی رده اساس بر
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 هنر و ذهن خالقیت محصول که است اثری پدیدآوردن ،"تألیف" از منظور. بود

. نشود وبمحس دیگران کار از اقتباس و باشد او ابتکار و تحقیق نتیجة یا و نویسنده

 سیفار به دیگر های زبان از کتاب متن دقیق و درست برگردان معنای به "ترجمه"

 رب متن یک سازی آماده و ازنویسیب بازخوانی، معنای به نیز "متون احیای". است

  .است مؤلف نوشتة به متن تریننزدیک ارائه و معتبر نسخ اساس

 داوران و علمی تهیأ

 الس کتاب جایزة مسئول اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت فرهنگی امور تــمعاون

 جشنواره این ارکان از اجرایی دبیرخانة و علمی دبیر علمی، هیأت. بود دــخواه

 .است

 فرهنگی علمی، مختلف های گروه اول طراز صاحبنظران و استادان از نفر شته

 به( نفر نه مجموعاً) کتاب خانه مؤسسه و کتاب امور کل مدیران همراه به دینی و

 هب اسالمی ارشاد و فرهنگ وزیر حکم با و فرهنگ وزارت فرهنگی معاون پیشنهاد

 .دهند می تشکیل را علمی هیات اعضای سال یک مدت

 تأیید و "علمی دبیر" پیشنهاد با نظران صاحب و استادان میان از نیز داوران هیأت

. دکننمی کار به آغاز علمی دبیر حضور و دعوت با و شوندمی تعیین علمی هیأت

 لمراح کلیه بر علمی دبیر توسط که است نفر پنج حداقل گروه هر داوران تعداد

 ـ علمی هایشخصیت میان از نیز علمی ردبی. داشت خواهند نظارت داوری گانهسه

 نصوبم اسالمی ارشاد و فرهنگ وزیر حکم با و فرهنگی معاونت پیشنهاد با فرهنگی

 .شودمی
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 داوری شیوه

 "اول مرحلة" در پذیرد؛ می صورت مرحله 5 طی سال کتاب انتخاب و داوری

 طتوس شترکم ای جلسه در دبیرخانه به گروه هر شده ارسال هایکتاب تمام ابتدا

 یئته اعضای اکثریت رأی با آثار و شودمی ارزیابی مربوط گروه نفر 3 داوری هیأت

  .کنندمی پیدا راه بعد مرحله به داوران

 هیئت انتخاب به که ـ داوران از چهارتن توسط حداقل "دوم مرحلة" در ها کتاب

 سطتو که ایویژه های فرم در ارزیابی نتایج و شوندمی بررسی ـ بود خواهند داوران

 امتیاز، 422 از که یهایکتاب. گرددمی درج ،شودمی تهیه منظور بدین یــعلم هیأت

 کتاب .یابندمی راه داوری نهایی مرحلة به کنند، کسب را بیشتر یا امتیاز 32 میانگین

 انتخاب به که داورانی از تن چهار توسط حداقل داوری دوم مرحله به یافته راه های

 .شوندمی بررسی بود، خواهد داوران هیئت

 و خابانت را برگزیده آثار ارزیابی، نتایج بررسی با داوران هیئت سوم مرحلة در

 از رنف سه حداقل رأی با مرحله این در. کنند می معرفی علمی هیئت به تأیید جهت

 به ند،اکرده کسب را آن از بیش و امتیاز 32 میانگین که آثاری میان از اثر یک داوران،

 در امتیاز 32 تا 32 واجدان بین از داوری پایان در. شودمی معرفی برگزیده اثر عنوان

  .شوندمی معرفی تقدیری عنوان به اثر 5 تا حداکثر رشته هر

 برگزیده کتاب معیارهای

 ربهمنحص هایویژگی دارای باید شودمی مشخص برگزیدگان عنوان به که آثاری

 شور،ک فرهنگی و علمی سطح درارتقای تأثیرگذاری: جملهاز باشند شیدرپیدا فردی

 رد استانداردها رعایت کتاب، نگاه و رداختپ ساختار، موضوع، در نوآوری و تازگی
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 سیاستمـدار مفسّـر

 ابعمن ذکر در استانداردها رعایت واژگان، و دستورزبان نگارش، بندی،فصل ساخت،

 قی،منط استنتاج و لتحلی قدرت از مندیبهره پژوهشی، و تحقیقی آثار در مآخذ و

 ایهارزش به التزام زبان، زیبایی و استحکام کتاب، محتوایی و علمی ارزشمندی

 اطب،مخ بر عمیق تأثیرگذاری و اقناع قدرت از برخورداری انسانی، و دینی فرهنگی،

 در کتاب آراستگی و پاکیزگی ترجمه، و تصحیح تألیف، استانداردهای رعایت

 .چاپ و بندیهصفح چینی،حروف

 انتخاب برای شده تعیین فیلترهای و داوران شرایط به توجه با که است پرواضح

. ذشتگ آن کنار از بتوان کهنیست ساده اتفاقی جایزه این دریافت ایران، سال کتاب

 ودرمی شماربه قرآنی هایوموضوعمفاهیم درارایه نوروشی که "تفسیرراهنما" کتاب

 زبان به اسالم جهان در آن از اینمونه کمتر گفت توان می تـرأج به حوزه این در و

 جمعی و رفسنجانی هاشمی اهلل آیت توسط شمسی 4514 سال در دارد وجود فارسی

 که کتابی. شد چاپ بررسی هاسال از پس قرآن معارف و فرهنگ مرکز محققان از

 ودخ وقت سال سه و رسید رفسنجانی هاشمی اهللآیت ذهن به اوین زندان در آن ایده

 اد.د اختصاص آن به را شاه زندان در

 تجرا به که "قرآن فرهنگ" عنوان با رفسنجانی هاشمی اهلل آیت دیگر کتاب

 سال رد نیز گذاشت نام کریم قرآن مفاهیم و موضوعات به راهیابی کلید را آن توانمی

 اسالمی جمهوری 4532 سال کتاب جایزه دریافت به موفق و چاپ خورشیدی 4531

  .شد قرآنی علوم حوزه در ایران



 

 
 

047 اهلل هاشمی رفسنجانی آشنایی با چهرة قرآنی آیت
 

 
 قرآن فرهنگ و راهنما تفسیر

 رفسنجانی هاشمی اهلل آیت روزانه خاطرات در

 

 54/4/4512ازبحرانرعبو – 4512سال رفسنجانی هاشمی اهللآیت روزانهخاطرات

 ،«قرآن کلید» گروه کار از و رفتم اسالمی جمهوری حزب دفتر به وقت اول

 آقای .کردم بازدید( امکرده تهیه زندان در قرآن موضوعات تنظیم ردکه یهایفیش)

 دوسال مدت در زندان در فیش هزار صد حدود. شدموکول بعد به. نبود دعاگو

 قرآن ارهدرب بخواهند که کسانی برای ومادریست بزرگ کار زمینه که امنوشته ونیم

 .بشود باید زیادی کار هنوز ولی کنند، تحقیق

 به مانیل رد المجالسبین به نفر دو اعزام. داشتیم نامهآئین کمیسیون هر،ظ از پیش 

 هم بعدی نفر. نبود رفتن به مایل خاتمی[محمد] آقای. بود کرده برخوردمشکل

 امامی آقای خواستندوبعضیمی را منتظری محمد آقای هابعضی.بود مشکل انتخابش

 که ذیرندبپ خواستم خاتمی آقای از و شد تشکیل دوبارهنفره سیزده جلسه. را کاشانی

 .شد حل مشکل پذیرفتندو خوشبختانه. شود حل مشکل

 د،بودن گذاشته خبرنگار عنوان به پارس خبرگزاری طرف از را خانمی هیأت، در 

 ایج به و برود سفر به مرد گروهی همراه خانم یک که دانندنمی مناسب. شدمخالفت 

 .گذاشتند مردی او

 سید حاج صدر آقای دخالت از و بودند آمده قزوین از ستاییرو گروهی عصر، 

 .داشتند شکایت افتاده، اتفاق که قتلی پرونده در جوادی
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 سیاستمـدار مفسّـر

 البضدانق با ارتباط اتهام به که مازندران ماکروویو کارکنان از گروهی نمایندگان

 ایآق لفنت و تلگراف و پست وزیر با. داشتند شکایت و دــآمدن بودند، شده لــمنتق

 .نمایند رسیدگی شد قرار کردم،صحبت قندی دکتر

 را عقد بیات[اسداهلل] آقای با که آمد ازدواجش عقد برای مجلس از پاسداری

 از و آمد میانه نماینده حججی[سیدسجاد] آقای. مهریه تومان هزار سی با م،ــخواندی

 چاره و تداش شکایت آذربایجان، در مسلمان خلق زبــح خرابکارانه هایفعالیت

 .جستمی

 ار مجلس به بودجه الیحه آوردن خبر و کردند تلفن وزیر نخست رجائی آقای

 با که کنند صرف مجلس در  را ناهار وزرا شنبه سه روز بعد هفته قرارشد. دادند

 .باشند داشته تماس هاشهرستان کارهای برای نمایندگان
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 بحران از عبور – 13٠٦سالرفسنجانیهاشمیاهللآیت روزانهخاطرات

1/2/13٠٦ 

 

 بیخو نسبتاً مطالب و آوردند را بودجه الیحه رجائی آقای داشتیم، علنی جلسه

 که بود دهکر برخورد اشکاالتی به مانیل المجالسبین به مجلس هیأت حرکت .گفتند

  .روندب مانیل به آنجا از که رفتند دوبی به کوچک هواپیمای با. شدحل پیگیری با

 ناهار آنها با شدم، خوشحال. بودند آنجا خانواده. آمدم دفترم به جلسه از بعد

 اجعهمر بود؛ شده شبیه خانوادگی محیط به کار، دفتر حالت لحظاتیبرای و خوردم

  .برد را آنها و آمد که بودند سعید منتظر هم آنها. داشتم زیاد

 مجلس. نددار اختالف سپاه با. آمد مجلس پاسداران مسئول کیایی، آقای 

 ویاگ. نیست مایل سپاه حفاظت مسئول جبروتی آقای ولی بماند، ایشان خواهدمی

 و ملیبرالیس اختالف همان ریشه. کنم صحبت شد قرار .اندکرده توقیف را حقوقش

 .است امام خط

 خاطر به که را گنبد نماینده نوروزی، آقای. آمدند مازندران استان نمایندگان 

 ادهد استعفا مجلس از منتظری، آقای و امام با مالقات با رمفیدینو آقایتأییدشدن 

 .کنندمین توجه نمایندگان به مسؤوالن چرا که داشتند گله. آوردند بود،

 تردف به. کردند مطهری شهید درباره کوتاهی مصاحبه سازان، آینده مجله طرف از 

 ارک قرآن [کلید]هگرو کار شیوه درباره داریــمق دعاگو آقای با. رفتم زبــح

  .کردم

 وضع زا تحلیلی بهشتی آقای و  من. کردم شرکت حزب سیاسی دفتر جلسه در 

 هک بودند آمده خمین از گروهی. شد ضبط که گفتیم کرد، باید چه واینکه موجود
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 سیاستمـدار مفسّـر

 دارپاس پول. داشتند را قوامی آقای خمین، انقالب دادگاه شرعقاضی ابقای تقاضای

 .بگذارند رجائی آقای دولت اختیار در بود کرده وصیتکه بودند آورده را شهیدی

  .است جالب شود؛ خواندهجمعه نماز در اشنامه وصیت شد قرار

 هیأت کار از گزارشی یزدی،[محمد] آقای داشتیم؛ جلسه وزیری نخست در شب 

 نهما که متخلفان کردن محکوم جهت در کمی شد، معلوم و دادند اختالفات بررسی

  .ضعیف ولی اند؛کرده پیشرفت ایند،لیبراله

 تالفاخ روح. بودند آمده خود، اختالفات رفع برای صداوسیما سرپرستی شورای 

 وجهت کمتر و کند کار خودش تیم با خواهدمی عامل، مدیر الریجانی آقای که استاین

 حل هنقط به. داشتیم مذاکره شب، دوازده ساعت تا. کندمی شورا اکثریتخواست به

 .شد تلطیف کمی جوولی نرسیدیم، وشنیر

 میزان روزنامه کردن آزاد برای قاضی یک و  حقوقدانان حیله از بهشتی آقای 

  .ردندک صحبت قاضی، تعقیب و توطئه شکست و توقیف از [آزادی نهضتارگان]
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 بحران از عبور –13٠٦سالرفسنجانیهاشمیاهللآیت روزانهخاطرات

21/2/13٠٦ 

 

 گروهی کارهای از ومقداری رفتم حزب ایدئولوژی بخش دفتر هب وقت اول

 کار. مکرد بررسی ،کنندمی کار قرآن کلید روی دعاگو، آقای سرپرستیبه که را

 با تریویق افراد باید ندارد، پیشرفت تجربه وکم کم نیروهایاین با است بزرگی

  .کنند همکاری آنها

 اعتس نیم نوشهر نماینده کریمی لدینعمادا آقای. رفتم مجلس به ونیمنه ساعت

 ورشپر و آموزش مسئوالن از. داد توضیح اشانتخابیه حوزه کمبودهای از درددل برای

 مشکالت باهنر دکتر آقای. نکرده اثری گفته هرجاکه به. نیستند خط در که داشت گله

 .حساس و وسیع کار این با دارد زیادی

 هایرحط کمیسیون. بود کمیسیونها تعداد روی بحث. داشتیم نامهآئین کمیسیون

 در افرادش اینکه برای ندارد، هم لزومی و ندارد کارائی چون شد، حذف انقالب

 .دارند اگر ؛دهندمی ارائه را دیگرفکرشان کمیسیونهای

 نزدیک گفتمی. جنگدمی جنوب جبهه در که آمد عراقی پناهندگان از افسری ظهر، 

 غیرخالص افراد بود معتقد ولی. بود راضی و جنگندیم جبهه در عراقی چهارصد

 ستخداما عراقی شدگان رانده میان از پول، با که ثابت سعید ایاد گروه و. زیادند اسالمی

 بعثی سعید ایاد بود معتقد. اندشده متفرق اند،داده کشته چهار خاطراینکه به اند،شده

 مانع گمرک اینکه از. است بوده مسئول حزبی هایدرحوزه صدام طرف از است،

 را همسرش. داشت شکایت ادارات کاغذبازی از و است، ایران به او اتومبیل ورود
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 سیاستمـدار مفسّـر

 الدعوة حزب از. اندآمده ایران به اشخانواده بقیه و کرده اعدام او فرار از پس صدام

 .است

 پیشنهاد .کردیم صحبت متعهدها غیر صلح هیأت پیشنهادات درباره رجائی آقای با 

 بعضی. اندداده عراقی نیروهای خروج با همراه ایران خاک در نظامی غیر ایجادمنطقه

 .بپذیرند تعدیلی با مایلند صدربنی آقای و هانظامی از

 از بعد مدیریت تحول سیر درباره حزب، دانشجویان شاخه جلسه در عصر 

 .دادم را سئواالتشان جواب و داشتمسخنرانی انقالب،

 عفت. رسیدم دیر کمی ولی کردم، حرکت منزل طرف به زودتر م،بود روزه چون 

 که انجیر دانه چند راه در. بود من منتظر و کرده درست خوبی افطار و بودروزه هم

 او خوب غذای از و  امشده سیر کردمی فکر که عفت. بود،خوردم خریده جالل آقا

 خودش چون اوست، اب هم حق و نیامد راه،خوشش در کردن افطار از خورممی کم

 .بود انداخته تأخیر به را افطاری هم

 توصیه( قاضی) احمدی و برخوردار آقایان برای و آمد مرعشی آقا احمد شب 

 .داشت گله فهیم آقای از و خواست
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 از فاطی را "قرآن کلید " هایفیش یکالسورها از یکی. ماندم خانه در

 در را آن اساسی قسمت که است بزرگی کار. کنم کار آنروی که آوردهحزب

 آن روی حزب، از گروهی. کنمنمی فرصت را بعدی مراحل. امداده انجام زندان

 .نیست فرصت متأسفانه که دارد، خودم مستقیم مدیریت نیازبه ولی ،کنندمی کار

 .نیست کافی ولی ،کنندمی کمک دعاگو [محسن] آقای

. اندهداشت پیشروی ما نیروهای عباس، دشت در که دادند اطالع مجلس، در دفترم از

 هاییادداشت دفترچه از اسالم، اقتصادی نظام درباره مقداری. نشده هنوزتأیید

  .کردم مطالعه نمازجمعه آینده هایخطبه برای ازپیروزی، قبل منبرهای

 تشرکجمهوری ریاست دفتر در امنیتی، امور مسئوالن جلسه در شب د،بو قرار

 برنامه هب بیشترشب. گفتم را عذرم کرد، سئوال تلفنی آقا، احمد حاج و نرفتمکه کنم

 فیلم. کردهاشغال وحدت هفته مراسم را هابرنامه اکثر. دادم گوش تلویزیون

 که زاده محمدآقای فیلم صاحب. دادند نمایشدوم بار برای را "اهلل محمدرسول"

 ولی ؛شودمی او خسارتموجب گوید،ومی دارد اعتراض گرفته، را فارسیش امتیاز

 .آوردمینانحصاری حق امتیازات، این که دهندمی فتوی امام

 غیرانقالبی محیط از و بود آمده سمپاش هواپیماهای خلبان بخش، فرح مسعود 

 آسمان. شرکت در آن ادغام وملز از و گفتمی آنجا هایخلبان
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 سیاستمـدار مفسّـر

 چالش وآرامش –13٠2سالرفسنجانیهاشمیاهللآیتروزانهخاطرات

7/2/13٠2 

 

 که دادند اطالع امام دفتر از. نوشتم را مانده عقب خاطرات و ماندم خانه در    

 به مربوط مسائل مورد در. کردیم زیارت را امام. رفتم هم من. اندآمده جمهور رئیس

 [اعضای] دستگیری خبر ای،خامنه آقای. شد بعد به موکول جواب،. شد صحبت لیبی

 را آنها حساس کادرهای از بسیاری و طبری احسان و توده حزب مخفی سازمان

 و داد اطالع تلفنی را موضوع همین هم رضایی محسن آقای. آمدم خانه به. دادند

 انهخ در ناهار. باشیم شتهدا ایجلسه شد، قرار. کرد مشورت تبلیغاتی خط به راجع

. خواستمی دفترنشر در انتشار برای آثارم از و آمد مهدیان آقای. ماندم تنها

 "ائمهزندگی" هایفیش که کردم راهنمایی و دادم را قرآن هایفیش از اینمونه

 آنها مجموعه و بودیم کرده جمع طّالب، از جمعی همکاری با انقالب از قبل که

 کریمی محمود آقای نزد هم بخشی و است هاخوئینی[موسوی] آقای اختیار در

 .کنند تکمیل و بگیرند است،
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 وچالشآرامش –13٠2سالرفسنجانیهاشمیاهللآیتروزانهخاطرات

8/3/13٠2 

 

 کودکی، دوران از گذشته در. کردم تالوت قرآن مقداری نماز، از پس    

 "نقرآ کلید" نوشتن کار که پیش سال چند از. خواندممی قرآن صبحها همیشه

 رآنق از برداری فیش و مطالعه نماز از بعد بالفاصله چون کردم، آغاز زندان در را

 از آزادی از بعد. نیست قرآن خواندن به نیازی کردم، فکر کردم،می شروع را

 کم کم داشتم،... و دعا صبح نماز از بعد زندان، عادت طبق مدتی تا زندان،

 فادهاست کمتر قرآن، نور از کنممی احساس اخیراً. شد کم آنها اد،زی مشاغل خاطربه

 و نمایم تجدید را گذشته دوران عادت همان گرفتم، تصمیم لذا و کنممی

 روز سه دو جمهورکهرئیس اظهارات. نمایم راترتیل قرآن چندآیه هرروزصبح،

 .بود ثرمؤ تصمیم این در خوانند،می قرآن صبح روز هر گفتند، پیش

 مهم اخبار از عراق خاک به ترکیه ورود. خواندم را گزارشها. رفتم مجلس به    

 از ریهسو یا ایران سلطه از جلوگیری یا کردها سرکوب برای یا رسدمی نظر به. است

 .باشد عراق نفت لوله خط حفظ یا عراق شمال بر کردها طریق

 ارانتظ برخالف - کاالورود مناطق گاراژهای کردندولتی الیحه علنی، درجلسه    

 و نمازندرا مزروعی اراضی تبدیل یا تفکیک از جلوگیری الیحه و شد تصویب -

 و حزب از و آمد دفترم به ایخامنه هادی آقای ظهر. شد رد خانه، و باغ به گیالن

 منظره از عکسی آلبوم و آمد هم ماکو نماینده. داشت گله ایشان، به ما توجهیبی

 هایخانه بر [غربی آذربایجان استان در واقع] ماکو [شهر] در کوهها خطر و اشراف
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 سیاستمـدار مفسّـر

 آقای عصر. نوشتم مسکن وزیر به. خواستمی کمک مردم انتقال برای آورد؛ مردم

 از و ادد کار قانون نویس پیش پیشرفت از توضیحی و آمد کار وزیر توکلی[احمد]

. داشتیم زبح مرکزی شورای جلسه. گفت دولت در مقابل جناح سیاسی برخورد

 سینمیرح] حذف بنای و بود، بیشتر کارانمحافظه رای. بود اجرایی هیأت انتخابات

. ردمک جلوگیری تلخی اوقات با داشتند؛ را سیاسی دفتر از وزیر نخست [موسوی

 قرار. دادند سپاه آمادگی عدم و عملیات برای ارتش، آمادگی از خبر ایخامنه آقای

 .آمدم خانه به شب آخر. کنیم یریپیگ کار در تسریع برای شد،

  



 

 
 

057 اهلل هاشمی رفسنجانی آشنایی با چهرة قرآنی آیت
 

 
 چالش و آرامش –13٠2سالرفسنجانیهاشمیاهللآیتروزانهخاطرات

21/8/13٠2 

 ردک احمدآقاتلفنخانم صبح،. نوشتمومی کردممی مطالعه. بودم درخانه روزاغلب

 تساع. کرد استمداد انقالبی نهادهای ازمسئوالن یکی خانوادگی مشکالت درمورد و

 موافقت. کردمومشورت دیگرمذاکره ومسائل جنگ بهراجع. رسیدمامام خدمت دهیاز

 تامکانا خاطرداشتنوبه فارسدرخلیج ازماجراجویی غربخاطرترساندنبه کردندکه

 نیازمندیها خروج و ورود هایراه شدن بسته و هرمز تنگه در شدن درگیر درصورت

 آن ولیمت که قم حقاّنی مدرسه با رتباطدرا. کنیم باشوروی خوب ایجادروابط بهاقدام

 هک خواستم ایشان از جنتی، آقای خواست بگیردبه مدرسه مدیران ازدست خواهدمی

  .دش صحبت هم جمعه نماز و [املشی] ربانی آقای مورد در. کنند نصیحت را متولی

 کلید کار به راجع و آمدند ازقم مهری وآقای رحیمیان[محمدحسن] عصرآقای

 هفاتح مجلس در شرکت برای مسجدالمهدی به سپس. کردند مشورت من با قرآن

 [سبزوار نماینده] باغانی[اصغر علی] آقای. رفتم «نژادداودی کاظم»شهید امخواهرزاده

 .کردندمی سخنرانی

 به راجع. آمد شیرازی صیاد سرهنگ آقای. دادم انجام را اداری کارهای رفتم، مجلس به

. نمک رسیدگی شد قرار گفت؛ دارند، چهار والفجر عملیات رادامهبرس سپاه با که اختالفی

 درباره .تأییدگردید نظرارتش. شد بحث بارهدرهمین و داشتیمدفاع عالیشورای جلسه شب،

 ایهسته انرژی مشکالت و ارتش اطالعات وحفاظت خریداسلحه کمیسیونحدودصالحیت

 عملیات برای زمینینیروی بافرمانده ایجلسه سپس. کردم مصاحبه بعدازجلسه. شدصحبت

 نحوی، هب قرارگاه یک در نیرو دو مشترک فرماندهی مشکل. شد وتوافق بحث. داشتیمآینده

 دم. خوابی و رفتممجلسبه دیروقت. کاراست مزاحم همچنان مشکل امااین گردید؛رفع موقتاً
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 سیاستمـدار مفسّـر

 الشوچآرامش –13٠2سالرفسنجانیهاشمیاهللآیتروزانهخاطرات

7/1٦/13٠2 

 

 نزدیک ات. رفتم مجلس به [بودجه و] برنامه کمیسیون در شرکت برای زود صبح

 یک .شد پیدا دولت با تفاهم کمی و بحث دیروز شیوه همان به. بودم جلسه در ظهر

 .داشت خواهیم بحث شیوه انتخاب برای هم دیگر جلسه

 شورای و ییقضا عالی شورای مشترک جلسه در جمهور رئیس آقای دفتر در

 دلیل به نگهبان شورای. دارند اختالف تعزیرات الیحه سر بر. کردم شرکت نگهبان

 اضاعتر من. بود کرده رد را الیحه قضایی، عالی شورای اعضای از نفر سه امضای عدم

 شورای اعتراض آن شده معلوم که حاال کردم؛ ابالغ اجرا برای و ندانستم وارد را

 خاطر هب گذشته در. دارند اشکال شرع با انطباق لحاظ از بار نای و نبوده وارد نگهبان

 مکک با شد قرار. اندنکرده اعالن مقرر مهلت در را نظرشان بنیادی، خیالی اشکال آن

. شد صرف جاهمان ناهار. است قضایی عالی شورای با حق شود؛ حل مطلب امام،

 .رفتم مجلس به استراحت برای

 شورای رئیس] جنتی آقای شب اول. داشت جلسه مجلس رئیسه هیأت عصر

 به. دآم «قرآن کلید» قرآن درباره من مطالعات دیدن برای [اسالمی تبلیغات عالی

 برای [اسالمی] تبلیغات عالی شورای که گرفت اینمونه. دادم توضیحاتی ایشان

 ورهد آخرین سال سه در که است یادداشتهایی مجموعه اینها. کند کار آن تکمیل

 کامل فرهنگ تهیه کار این از هدف ام؛کرده تهیه قرآن از اوین در نزندا

 پس داشتم بنا. است خالی آن جای که باشدمی قرآن در شده مطرح موضوعات



 

 
 

059 اهلل هاشمی رفسنجانی آشنایی با چهرة قرآنی آیت
 

 
 دادن فرصتی چنین انقالب اما دهم ادامه نهایی تنظیم برای را کار خودم آزادی، از

 تفکیک کار حزب، تبلیغات واحد نیز و صداوسیما در دانشجویان از جمعی و

 زیاد آن از استفاده برای نشر مراکز مراجعه روزها این و اندداده انجام را هافیش

 .داشت نگرانی هم جنگ درباره. است

 - دارد زنانه انــمهم فردا عفت چون. دـبودن من انـمهم قوه، سه رانــس ب،ـش

 در بنابراین کند، داریمهمان هم امروز که رسیدنمی - هاجمارانی و امام خانواده

 که ردمک پیشنهاد من. کردیم بحث توّاب زندانیان درباره. کردم پذیرایی آنها از مجلس

 مأمور را گروهی قضایی، عالی شورای شد قرار. شد تصویب باالخره و شوند آزاد

 و بحث هم دیگری موارد در. نماید معیارها تعیین و توابها تشخیص و رسیدگی

 آبادینجف دری وهرندی فاضل آقایان هم وزیراطالعات رهدربا. شد گیریتصمیم

 در شب. شود نظر کسب آنها بودن حزبی خاطر به امام از شد قرار. شدند مطرح

 .خوابیدم مجلس
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 سیاستمـدار مفسّـر

 دفاع اوج – 13٠۱ سال رفسنجانیهاشمی اهللآیتخاطرات روزانه

21/2/13٠۱ 

 

 نتهرا دانشگاه به جمعه مازن اقامه برای. کردممی مطالعه صبح ونیمده ساعت تا

 را هابهخط نیستند، سقف زیر مردم اکثر چون. گرفت باران هاخطبه ابتدای در. رفتم

 و مذاکره برای قم اسالمی تبلیغات دفتر اعضای از جمعی عصر. کردم کوتاه

 ایبر انقالب از پیش زندان سالهای در. آمدند قرآن کلید کار تکمیل در همکاری

 هزار صد حدود که امبرداشته زیادی هاییادداشت قرآن، لبمطا کردن فهرست

 که دادند اطالع جمالی و شمخانی آقایان شب .کردیم توافق آنها با. است فیش

 تپیشرف ایران داخل به فکه منطقه در اخیراً که عراقی نیروهای به بناست امشب

 . باردمی جماران در شدیدی باران. کنیم حمله اند،کرده

 

  



 

 
 

060 اهلل هاشمی رفسنجانی آشنایی با چهرة قرآنی آیت
 

 
 دفاع اوج – 13٠۱ سال رفسنجانی هاشمیاهللآیت روزانهاتخاطر

2٦/2/13٠۱ 

 ظمن صرف وقت مقداری. بارید هم باران. گذشت مطالعه به وقتم بیشتر امروز

. اشتمد تماس جبهه با. ندارد را هایمکتاب گنجایش هاقفسه و اتاق. کردم امکتابخانه

 آوردند جبهه مصارف برای دالر مقداری رحیمیان آقای طرف از. نداشتیم مهمی خبر

 نقالبا تاریخ بنیاد مورد در. آمد معادیخواه[عبدالمجید] آقای عصر. گرفتند رسید و

   .کردیم مذاکره و بحث قرآن کلید هایفیش تنظیم کار و

 11/1/13٠۱ دفاع اوج – 13٠۱ سال رفسنجانی هاشمیاهللآیتروزانه خاطرات

 ارتفاعات سر بر مهران در امروز و دیشب که ددا اطالع رضایی آقای ظهر از پیش

 و پاهس وزیر و وزیر نخست به. است شده تمام ما نفع به که بوده درگیری قالویزان

 گردان 322 تجهیز بودجه پرداخت در تسریع و تسهیل درباره مرکزی بانک رئیس

 آقای عصر. کردم صحبت نفت توزیع و تولید درباره نفت وزیر با. کردم صحبت

 مجلس هب بنیاد انتساب و قرآن کلید کار و تاریخ بنیاد خصوص در. آمد ادیخواهمع

 خرید ارز تخصیص برای بیشتر تسهیالت گرفتن برای دوسترفیق آقای .شد مذاکره

 تعویض در تسریع بر تاکید. آمدند رضایی محسن و احمدآقا. آمد جنگ مسائل و

 یاتعمل گزارش و آمد جمالی نگسره. داشتند سپاه تقویت و زمینی نیروی فرمانده

 به فرس ایــتقاض. نبود موافق شروع از قبل اینکه با. است راضی خیلی. داد را مهران

 ورتــمش جمهور رئیس آقای با شد بنا. داشت اریــسمین در تــشرک برای سوئیس

 یابو [ایسیدجوادخامنه حاج آقای] که داد العــاط میرسلیم [مصطفی] آقای. ودــش

  . اندکرده فوت نودودوسالگی سن در درمشهد ایخامنهاهللآیت
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 سیاستمـدار مفسّـر

 دفاع اوج – 13٠۱ سال رفسنجانی هاشمیاهللآیتروزانهخاطرات

3٦/8/13٠۱ 

 

 برادر عصر. کردند اقامه را جمعه نماز اردبیلی موسوی اهللآیت. بودم منزل در

 ایهسته مداوای خشب نیازهای از دکتر. آمدند ساغری دکتر دامادش و الهوتی مرحوم

 یرو کار گروه همراه[خراسانی] عبائی[محمد] آقای. گفت شریعتی بیمارستان

 و دش مشاوره کار کیفیت برای. آمدند( قرآن کلید) قرآن درباره من هاییادداشت

 [یونهما] پای رد که داد اطالع تهران دادستان میرعماد آقای .گردید انتخاب ترتیبی

 آقای. اندکرده پیدا زادهکفاش [مصطفی] منزل در را متهم [شیرازی] انصاری

 خدمتگزاران از یکی خانه به ماموران رفتن از و آمد [امام] بیت از انصاری[محمدعلی]

 مدآقااح. اندگرفته آنها از یکی منزل در را [شیرازی]انصاری گفت و کرد شکوه بیت

 . کرد گله تلفنی هم

  



 

 
 

063 اهلل هاشمی رفسنجانی آشنایی با چهرة قرآنی آیت
 

 
 دفاع اوج – 13٠۱ سال سنجانیرفهاشمیاهللآیتروزانهخاطرات

1٠/1٦/13٠۱ 

 علنی، جلسه در دستور از قبل. آوردم مجلس به همراهم سفر، برای را چمدانم

. کردم دایرا روزپرستار و«علیهاالسالم»زینب حضرت میالد مناسبتبه کوتاهی سخنان

. ودندب گفته وتبریک راتسلیت امزادههمشیره مهدی شهادت ازنمایندگان، زیادیجمع

 اشهپروند موضوع. آمد [کلیمیان نماینده]نیکروز[منوچهر]. ماندم جلسه در تنفس تا

 مراعات رایب. آمد دفتر به سفر، نحوه تعیین برای روحانی آقای. است ترسیده. گفت را

 حمد،م اخوی. آمد اصالح برای سلمانی. کنیم موکول صبح فردا به شدیم ناچار امنیت

 آقای. رفتگ اجازه آینده هفته در آمریکا بارادیو ستقیمم مصاحبه ترتیب برای تلفنی

 شایعه و بمباران از پس را باختران وضع گزارش. آمد سیدزاده [جلیل]

 استمداد بیشترامکانات وبرای استشهرشده شدنخلوتمنجربه دادکهشیمیاییبمباران

 ازیسدهآما و تدوین] کار وگفتند آمدند هاتفی و عبائی[محمد]آقایان عصر. کرد

 کمک جبهه به اعزامی طالب برای و شده شروع گروه سه با کلیدقرآن [مجموعه

 ربارهد توضیحاتی. بود رسیده رفسنجان از هم عفت. رفتم خانه به شب. خواستند

 مهدی که داد نوق بهرمان شهدای از نفر دو جمله از و شهدا جنازه تشییع مراسم

 جازها تلفنی رضایی، آقای. است شده رگزارب شکوه با آنهاست؛ از یکی زاده،همشیره

 کرد یدارمب تلفنی وزیر نخست. کردم موافقت. بیفتد تأخیر روز یک حمله که خواست

 و گرفت تماس خودش سپس. دارد فوری کار آبادی، فیروز[حسن] دکتر گفت و

 اهسپ دکترهای از جمعی با شب دوازده ساعت. ببیند را من امشب است الزم گفت

 ملیاتع شدن کشف نگران و ببریم فوراً دکترهارا که اندخواسته فتندازجبههگ. آمدند

 کنند.  حرکت حمله ساعت از قبل ساعت دوازده شد قرار. بودند دکترها اعزام با
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 سیاستمـدار مفسّـر

 سیاست و دفاع -13٠٠سالرفسنجانیهاشمیاهللآیتروزانهخاطرات

11/8/13٠٠ 

 ارسمین در کنندگان شرکت اب همراه امام، زیارت برای صبح نیم و هشت ساعت

 نگفتند، چیزی بسیج و جنگ درباره ولی کردند، صحبت امام. رفتم جماران حسینیه به

 خصوص ینا در امام که بود شده گفته بودند، درحسینیه که سمینار اعضای به اینکه با

  .کنندمی صحبت

 نظرشان ویاگ. رفتمی صحبت انتظار. ندادند بدهند، سمینار به پیامی بود بنا قبالً

 ایانآق با. شودمی تبلیغ جبهه به نیرو اعزام برای دارد اندازه از بیش که است این

 تصحب باره این در امام، با فردا جلسه در شد قرار. کردیم صحبت احمدآقا و ایخامنه

  .است شده سمینار اعضای دردل تردید باعث گویا. شود

 در کرمان استان مسائل درباره و آمد هاشمیان محمد شیخ آقای ظهر از پیش

 آن ردنک آزاد برای هابعضی طرف از گویا که شیخیه اموال توقیف و آینده انتخابات

 از جمعی و اکرمی و [هاشمیان] حسین شیخ آقایان. کرد صحبت ،شودمی تالش

  .زدند حرف عمومی مسائل درباره. آمدند بستگان

 بغداد از است روز سه دو شنود، ایهدریافت اساس بر  داد، اطالع ترابی آقای

 وجود هایی آشوب و هادرگیری و دهدمی رخ بغداد پلیس مقابل در هاییمقاومت

  .است نشده تایید دیگر جای از اخبار این ولی دارد،

 برای ایازی آقای و آمد تاریخ تدوین بنیاد امور برای معادیخواه آقای عصر

 از جمعی شب. آمد آن کار در مشورت و قرآن کلید به مربوط هایجزوه گرفتن

  .آمدند عفت بستگان



 

 
 

065 اهلل هاشمی رفسنجانی آشنایی با چهرة قرآنی آیت
 

 
 و عراق اختالفات که هستندمدعی منابع از بعضی. خواندم آوردند، را هاگزارش

 اند،کرده آشتی اسد حافظ و صدام و شده طرف بر اردن در اعراب کنفرانس در سوریه

  .نیست مشخص آن عمق ولی

 22/1/87۱۱وسیاستدفاع -87۱۱سالانیرفسنجهاشمیاهللآیتروزانهخاطرات

 خطبه در. کردم مطالعه جمعه هایخطبه برای منزل در صبح نیم و ده ساعت تا

 برای جدید برنامه و تازه شرایط و کردم دعوت مالی و جانی جهاد به را مردم دوم

 و آمدند نوق از نفر سه دو و اشخانواده با احمد اخوی عصر. دادم توضیح را جنگ

 نگر و آمده پیش مقابل گروه و صفریان قاسم گروه بین اخیراً که هاییرگیرید از

 را همین هم احمد اخوی. خواستند کمک آن حل برای و گفتند است، گرفته سیاسی

  .کرد توصیه

 از غیر مهمی حوادث. آمد قرآن کلید کارهای برای ایازی آقای شب

 یمنتظر اهللآیت با مالقات از و مدآ احمدآقا. نداشتیم عراق با پراکنده هایدرگیری

 اداره در کمک نداشتن و تنهائی از و است ناراحت اطالعات وزارت از ایشان گفت؛

 ندهپرو است ممکن و اندنداده سیدهادی آقای به امنیت هنوز اینکه از و بیت و دفتر

 مــنیک مطرح قوا سران جلسه در را موضوع این شد قرار. است نگران بیافتد، جریان به

 ضاییر آقای به. دــگیرنمین را او که کنند النــاع شود گفته اتــاطالع وزارت به که

  .باشند هوشیار جبهه در نیروها که کردم تأکید
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  دفاع، پایان - 13٠7 الـرفسنجانی سهاشمی  اهلل آیت روزانه راتـخاط

 17/11/13٠7بازسازی  آغاز

 مانگاهدر به کمرم از عکسبرداری برای. آمد جزایری دکتر صبح نیم و هشت ساعت

 ناب ولی خورده، جوش بامجاورخود پائین مهره شدکه این نظرش. رفتیم [امام] بیت

  . کنند مشاوره دیگران با شد

 اطرخ به بازسازی شورای جلسه. رفتم جمهوری ریاست دفتر به نیم و نه ساعت

 سپاه و ارتش آینده بارهدر. نشد تشکیل اردبیلی موسوی آقای و وزیر نخست نبودن

 پاسدار ویژه نیروی سپاهیان -4: بود بحث مورد اصلی راه دو و نظر دو. کردیم مذاکره

 اــمرزه از حفاظت مسئولیت ارتش و باشند داشته را حفاظت و بسیج و باشند انقالب

 آن دریایی و هوایی نیروی دو و باشد زمینی نیروی تدریجاً سپاه -0. دــباش داشته را

  . بگذاریم میان در امام با شد رارــق. نرسیدیم ایهــنتیج به. شود امــادغ ارتش رد

 رعص. بودم کسل بودم، نخوابیده خوب چون. رفتم مجلس به ناهار و نماز از بعد

 و ایازی و معادیخواه  آقایان. داشتم مجلس جایگاه درباره تلویزیون با ایمصاحبه

 گزارش و آمدند ،کنندمی کار قم در «قرآن کلید» روی که کلباسی و علیزاده

 ردنک کامپیوتری حد در و کارند مشغول نفره پنج گروه ده. دادند را کار پیشرفت

  .آمدم خانه به. کردم کار دفترم در نه ساعت تا شب .هستیم
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 از بعد آرامش – 13٠8سال رفسنجانی هاشمیاهللآیت روزانه خاطرات

 31/2/13٠8 طوفان

هفت و نیم صبح به مجلس رسیدم. در گزارش ها مسئله چین در صدر ساعت 

ای هجمناست. قبل از شروع جلسه علنی،به نمایندگان گفتم نظرشان را درباره ان

های متقاضی بدهند. تا ساعت نه ونیم صبح در جلسه ماندم. دوستی پارلمانی با پارلمان

 به دفترم رفتم.

 [آقای احمد خرم]برخوردآمد. از[درعباسنماینده بن]ائری ز[غالمعباس]آقای 

 شکایت کرد.بحث [نماینده بندر عباس]عباسی [عباس]استاندار هرمزگان با آقای 

 مجلس درباره طرح ادغام وزارتخانه های دفاع و سپاه بود.

ایروانی  [محمد جواد]و [مدیر عامل شرکت ملی گاز]جراحی  [مظفر]ظهر آقایان 

آمدند.درباره امکانات صدور گاز به شوروی توضیحاتی [وزیر امور اقتصادی ودارایی]

دادندو درباره کیفیت قیمت گذاری و شرایط دیگر مشورت کردند.عصر آقای 

 رم اکآمد.حوادث مربوط به دانشگاه رسولحسن بیگی نماینده دامغان  [ابوالفضل]

ر د را گفت که منجر به بازداشت آقای منصوری شده. گفتم مصلحت نیست او را

های بندیاه استمداد کرد و مقداری از جناحاندازی دانشگبازداشت نگه دارند. برای راه

 داخل مجلس گفت.

آقای رهنما سفیر سابقمان در لهستان آمد و خواستار سمت مناسب در وزارت 

 خارجه بود.گفتم هر پستی پیشنهاد کردند،بپذیرد و کار کند.

 رجیح ادغام وزارتخانه های سپاه و دفاعبه جلسه یکشنبه نمایندگان رفتم.درباره ت

با آنها صحبت کردم و خبر دادم که اخیرا فرماندهان ارتش به امام نامه نوشته اند که 
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 سیاستمـدار مفسّـر

امام مانع ادغام شوند.امام جواب داده اند که این مسائل به آقای هاشمی مربوط است. 

 به دفترم برگشتم.

ید قرآن را گزارش داد و پیشرفت کار کل ایازی از قم آمد.[محمد علی]آقای 

نیکروز نماینده کلیمیان آمد.برای تعطیلی روز [منوچهرکلیمی]آقای استمداد کرد. 

و تسهیل در دادن پاسپورت سفر استمداد کرد.  [=یهودی ها]شنبه مدارس کلیمی ها

ها سخت ودیــور یهــارج از کشــی برای سفر خــات امنیتــت مقامــی اســمدع

 .کنندمیگیری 
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 بعداز آرامش –13٠8 سال رفسنجانی هاشمی اهللآیت روزانه خاطرات

 23/1٦/13٠8 طوفان

 رد مخصوصاً و اسالمی آزاد دانشگاه مشکالت حل برای جاسبی [عبداهلل] دکتر

 لی،اسماعی حاج. آمد عالی آموزش وزیر [معین مصطفی آقای] با اختالفات با ارتباط

 چند اخیر اخراج و بازداشت به مربوط مسائل از. آمد لندن در ایران منافع حافظ

 افراط از. ددا توضیحاتی رشدی سلمان مسأله با رابطه در انگلستان از ایرانی دانشجوی

 نهاآ هایفعالیت است مدعی کرد؛ شکایت...  و ارشاد و سیما و صدا نمایندگان کاری

 .است شده کشف انگلیس پلیس برای

 از و اهواز فوالد وضع از او. آمد [خوزستان داراستان] مقیمی [محمدحسین] آقای

 .گفت فعلی مدیر از دولت حمایت لزوم  از و داشت انتقاد معادن وزارت سیاست

 زیبازسا و جاری امور برای میرزاده [حمید] آقای. باشد او تعویض بنای که نگرانند

  .آمد جنگ هایخرابی

 روهگ. آمد فرهنگی انقالب شورای برنامه برای [گلپایگانی] هاشمی دکتر عصر

 را مق اسالمی تبلیغات دفتر از شدن جدا پیشنهاد. آمدند قرآن کلید برای کار

 .نرسید نتیجه به و شد عبائی [محمد] آقای ناراحتی باعث که داشتند

 وضع و منتظری آقای مسائل درباره. بودیم رهبری مهمان احمدآقا با شب

 به ریرهب بیشتر توجه لزوم از احمدآقا. شد گیریتصمیم و بحث شوروی آذربایجان

 اعتس تا. رفتم دفترم به. هستند کمتری توجه مورد فعالً که گفت 5 خط نیروهای

 .خوابیدم و دادم انجام را کارها شب دوازده
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 و اعتدال - 13٠1 سال رفسنجانی هاشمی اهللآیت روزانهخاطرات 

 1/11/13٠1  پیروزی

 یتی،وال[اکبرعلی] دکتر و [جمهوررییس اول معاون] حبیبی،[حسن] دکتر آقایان

 اب سپس. دادند توضیح را سوری هیأت با مذاکرات نتیجه و آمدند[امورخارجه وزیر]

 [سوریه جمهوررییس معاون خدّام، عبدالحلیم آقای سرپرستی به] سوری، هیأت

. دانندیم قطعی را صدام شکست و اندخوشحال عراق انهدام از آنها. کردیم مالقات

 جنگ وارد عراق نفع به اسرائیل، با عراق درگیری صورت در حتی ،گویندمی

 دنکشان برای ماجراجویی را اسرائیل به موشک پرتاب در عراق حرکت و شوندمین

 .خوانندمی خود دنبال به دیگران

 ارک پیشرفت دربارة توضیحاتی و آمدند قم از قرآن معارف و فرهنگ گروه

 رمدفت در را مانده عقب کارهای شب، تا. گرفتند کمک و دادند «قرآن کلید» پروژه

 ناتمام و شدم خسته خیلی رفتم؛ دندانپزشکی به دندان اصالح برای شب،. دادم انجام

  .ماند

 صریحی سخنرانی رهبری، امروز. خوابیدم و خوردم شیر. آمدم خانه به دیروقت

 .دانداشته عراق و آمریکا محکومیت و طرفیبی بر تأکید و اندکرده جنگ مورد در
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 و اعتدال - 13٠1 سال رفسنجانی هاشمی اهللآیتروزانه  خاطرات

 23/1/13٠1 پیروزی

 رب.  آمدند قرآن معارف و فرهنگ گروه و [قم اسالمی]تبلیغات دفتر از جمعى

 فسیرت تهیه برای زندان، در شدهنگاشته هایفیش و هایادداشت تبدیل» پروژه روى

  .گرفتند کمک و دادند کار توضیح. کنندمى کار «قرآن کلید و راهنما

 خصوص در یزدى [محمد] آقاى پیشنهاد. داشتجلسه مصلحت تشخیصمجمع

 جلسه، زا بعد. شد تصویب سختى شرایط با شرع، نظر از غیرصالح قضات عزل اجازه

 اخیر ردهاىبرخو از و آمد [اسالمی شورای مجلس رییس] کروبى، [مهدی] آقاى

 ابوالفضل آقای] و مجلس رییس نایب هاشمیان، [حسین] آقاى با ویژه دادگاه

 .کرد جویىچاره درخواست و ناراحتى اظهار خراسان، روزنامه مدیر ،[موسویان

 مواد اب مبارزه ستاد عصر. برگشت خانه به عصر و بود آمده دفترم به عفت ناهار

 .آمدم خانه به شب. داشت مصوباتى و داشت جلسه مخدر
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 سیاستمـدار مفسّـر

رونق و  – 1371 رفسنجانی سال هاشمی اهللآیتروزانه  خاطرات

 31/3/1371 سازندگی

 ونیم نُه ساعت. پروازکردیم تهران باهواپیمابه کالبیشه از صبح ونیمهشت ساعت

. مدآ [ملل درسازمان ایران دایم نماینده]خرازى،[کمال سید]آقاى. بودم دردفترم صبح

 راىب و شود بررسى شد قرار. کردیم صحبت اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت دربارة

 .داد را ملل سازمان در اقدامات گزارش. کنند مالقات بارهبرى نظرات، دریافت

 خدمات و گفت را خود تحقیقى خدمات. آمد عراقى[محمدی] مجتبى آقاحاج

 . را برشمرد فرزندشهیدش و فرزندانش

سانی ] عبایى [محمد] قایانآ   گزارش. آمدند ایازى [سیدمحمدعلی ] و [خرا

  راتىنظ. گرفتند وکمک دآوردنرا آمادةچاپ ونمونه رادادند کارکلیدقرآنپیشرفت 

  هاییادداشت  که آمده گذشته  هایسال  در خاطرات. کردمارایه کاراصالح  براى

   .کارند وآنهامشغول ذارکردمواگ قم اسالمی دفترتبلیغات به تنظیم رابرای امقرآنی

 آقاى. گرفت کــکم و گفت را اــنیازه. دــآم تــحفاظ فرمانده موحدى، آقاى

. دآم [تهران شرق در فقیهولی نماینده و خمین جمعهامام] خمینى، جاللى [حیدرعلی]

 از. کرد تعریف را تهران شرق مساجد همچنین و خمین شهر و مرکزى استان اوضاع

  .داشت گله مساجد رامو دفتر رییس انوارى، [الدینمحی] آقاى

 و کمبودها و ورزش وضع گزارش. کردم شرکت دولت هیأت جلسه در عصر

 پیش ىشدید لرز و تب. برگشتم دفترم وبه کردم تب احساس. بود موردبحث نیازها

 [ایرج] دکتر. شد بهتر حالم استراحت کمى و مُسکّن قرص سه دو مصرف با آمد؛

 . ردمک استراحت دفترم در و نرفتم خانه به شب. تجویزکرد مُسکّن هم او. آمد فاضل
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رونق  – 1371سال  رفسنجانی هاشمی اهللآیتروزاانه  خاطرات

 8/12/1371 سازندگی

 [محمدعلی] دکتر. آمدند پرورش و آموزش وزارت تربیتى امور مدیران از جمعى

 راستاندا زاده،عبدالعلى [علی] آقای.  کردم صحبت مفصل من و داد گزارش نجفى

 بد وضع و داد را سابق شوروى آذربایجان به سفر گزارش. آمد شرقى آذربایجان

 صمانهخ ازمواضع آذربایجان، خلق جبهه ىـپشیمان و ارمنستان لـمقاب در انـشىـنظام

 تغییر اعالن و بیگایلچى[ ابوالفضل] آقای مصاحبه و انرای به نسبت شانگذشته

  .گفت را نیرو و اسلحه تقاضاى و ایران به نسبت موضع

 به نسبت من برخورد از. آمد [فلزات و معادن وزیر] محلوجى، [حسین] آقاى

 بودم گفته .بیشترشد خواستارکمک. بود ناراحت مبارکه فوالد در کار پیشرفت کُندى

 ،حبیبى [حسن] دکتر. باشد بالعوض خواهدمى او باشد؛ وام صورت به هاکمک که

 نهاد جدید ساختمان مورد در. آمد جارى امور ىبرا [جمهوررییس اول معاون]

 ساختمان با نهاد تشریفات ساختمان معاوضه و میهمانان و [جمهوریریاست]

 .شد صحبت قضاییهقوه

. آمـدنـد پورطالب و معادیخواه کلباسى، ایازى، [محمدعلی] آقایان عصر

 شرن براى. دبودن آورده را من قـرآن کلیـد هـاىیادداشت کردنکامپیوترى طرح

 . بیاورند را شانطرح هم چاپ براى قرارشد. کردم موافقت کامپیوترى کدهاى و

 در عظیم انفجار هاگزارش در. بودند جمع هابچه همه. آمدم خانه به افطار

 رد امنیتى عطف نقطه عنوان به و  «نیویورک جهانى تجارت مرکز» بزرگ ساختمان

 .است رأس در آمریکا تاریخ
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 سیاستمـدار مفسّـر

صالبت  – 1372سال  رفسنجانی هاشمی اهللآیتروزانه  خاطرات

 31/2/1372 سازندگی

 نجریا ظهور و ماستریخت پیمان به انگلستان پیوستن امروز، هاىگزارش در

  .است مهم روسیه در تزاریسم و سلطنت احیای

 یالخ قبالً. ماندمى امورخارجه وزیر سفر آخر تا گفت و کرد تلفن عمان از فاطى

 ستا قرار. کردیم صحبت تلفنى لندن در محسن و عفت با. برگردد مکه از داشت

 ونتعف آثار از کمى و کبد نارسایى گویا بدهند؛ را معاینات و شاندرمان نتایج امروز

  .است کلیه قبلى

 ىموضوع تفسیر راهنماى جلد اولین بررسى صرف را وقتم از زیادى قسمت

 خواندم؛ بودم، نوشته که اىمقدمه. است شده چاپ اخیراً نمودم؛ قرآن کلید و

 رطرفب باید که رسید نظرم به کار ترتیب در ىــاشکاالت و وبــعی. آمد خوشم

  . شود

 تم؛رف حمامی. خوردیم شام هم با آمدند، فرشته و مهدى شب،. بودند بستگان ظهر

 . نمایممى کسالت کامل رفع احساس



 

 
 

075 اهلل هاشمی رفسنجانی آشنایی با چهرة قرآنی آیت
 

 
صالبت  - 1372  سال نیرفسنجا هاشمیاهللآیتروزانه  خاطرات

 8/3/1372 سازندگی

 مایشگاهن بقایاى از. آمد هم یاسر. رفتم المللىبین نمایشگاه به صبح نماز از بعد

 سه وعاًمجم که نمودم بازدید را سنگین صنایع نمایشگاه سپس. کردم دنــدی شیالت

 رزا شدن نرخىتک اینکه ضمن.  دادم انجام اىمصاحبه. کشید طول نیم و ساعت

 نقدینگى ودکمب از آنها از خیلى است، واداشته بیشتر ابتکار و تالش به را صنعتگران

  .نالیدندمى

 و یادار امور دبیرکل] رضوى، [سیدمنصور] آقاى. رسیدم دفترم به یازده ساعت

 غالمرضا آقای]. داشت پیشنهادهایى ادارى اصالحات براى و آمد [کشور استخدامی

 را امام بندر و آبادان اراک، هاىپتروشیمى پیشرفت گزارش. مدآ نفت وزیر ،[آقازاده

 از پس هک داریم شیمیایى فرآورده تولید تن میلیون نیم و پنج حدود فعالً گفت و داد

 مجلس نمایندگان نظرات از اطالعاتى. رسدمى تن میلیون دوازده به هاطرح تکمیل

  .داد آینده کابینه دربارة

 وزارت اىــهاستــسی از انتقاداتى. دــآم سازىسم خانهکار مدیر پروین، آقاى

  .دش آنها انحصار شکستن خواستار. داشت کود و سم قیمت خصوص در کشاورزى

 هاىسیاست از گزارشى آمد، ملل سازمان در ایران نماینده خرازى، کمال آقاى

 یرانا مورد در آمریکا مردد هاىسیاست چربیدن و آمریکا هاىدشمنى و سازمان

 .کرد نظر کسب برخورد کیفیت براى و گفت... و خصومت سوىبه
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 سیاستمـدار مفسّـر

 نظرخواهى نتیجه. آمد جارى امور براى [جمهوررییس اول معاون] حبیبى، دکتر

 رصدد هشتاد از بیش. است اول نظرسنجی شبیه دادکه ارایه را انتخابات درمورد دوم

 . اندگفته را دیگران درصد دو از کمتر شوم؛مى پیروز من اندگفته

 یمتنظ کیفیت مورد در مشورت براى قم از قرآن معارف و فرهنگ گروه عصر

 انرژی سازمان رییس]ی، امرالله [رضا] آقاى  .آمدند قرآن کلید پروژه دیگر مراحل

 .بود نگران کارش در مجلس تفحص احتمال از آمد؛ [اتمی
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