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بسمه تعالی
یادداشت دبیر همایش
گر تو می خواهی مسلمان زیستن

نیست ممکن جز به قرآن زیستن

در سال  ،4531که چهار سال از تولدم گذشته بود ،پدرم پس از بازگشت از دیدار با
امامخمینی(ره) در نجفاشرف ،برای پنجمین بار توسط مأموران ساواک دستگیر شد و
طوالنیترین مدت حبس و شکنجه خود را تا سال  4531و آستانه پیروزی انقالب اسالمی
سپری کرد.
در همین مقطع ،ایشان در سلولهای انفرادی کمیته مشترک ،محفوظات خود را از قرآن
کریم مرور کرده و تدوین تفسیر راهنما را بهعنوان شیوهای بدیع در تفسیر قرآن کریم ،بدون
دسترسی به قرآن و قلم و کاغذ آغاز نمود .با انتقال به زندان اوین ،نگارش این تفسیر آغاز
شد و در مالقاتها ،عبای پدر و چادر مادر ،وسیلهای شد برای اختفاء دفترچههای 022
برگی تفسیر راهنما و انتقال آنها به بیرون از زندان.
امروز که در حال نگارش این سطور هستم و یکسال از درگذشت آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی میگذرد« ،تفسیر راهنما» با همت جمعی از محققین و فضالی حوزه علمیه قم
در  02جلد منتشر شده است؛ تفسیری که بهزعم اغلب مفسرین و قرآنپژوهان معاصر ،یکی
از بهترین تفاسیر عصر ماست و تا بحال بر این سبک ،تفسیری نگاشته نشده است.
بیتردید نیاز روبهفزونی فهم معارفقرآنی ،آثار تفسیری فراوانی را پدیدآورده که هرکدام
متأثر از مؤلف و پدیدآورندهی خویش هستند؛ تفاسیریکه علمایمنقول نوشتهاند طبیعتا با
تفسیر یک فیلسوف متفاوتاست وشکینیست کهرنگ وبوی فلسفه در تفسیر مالصدرا
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مشهود است ،همچنان که در تفسیر یک مورخ ،یا در تفسیر یک فقیه ،اثر مفسر غیرقابل انکار
خواهد بود .
تفسیر آیتاهلل هاشمی رفسنجانی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ ناظر بودن به واقعیات
جامعه ،نوگرایی و کاربردی بودن آن در گذر زمان برای نسلهای مختلف ،ویژگیهایی است
که به گفتهی برخی از اهل علم ،میتوان در «تفسیر راهنما» یافت؛ تفسیری که حاصل روزهای
حبس و شکنجه است.
آیتاهلل هاشمی که از جوانی جزو پرچمداران نهضت امام خمینی(ره) بود و از ارکان این
نهضت محسوب میشد ،خیلی قبلتر از اینکه اقدام به نگارش تفسیر خود کند ،کتابی درباره
مسألهی فلسطین ترجمه کرده و دربارهی امیرکبیر کتاب نوشته بود .او به دردهای جامعه و
امت اسالمی توجه داشت و پی راه چاره بود .تفسیری که حاصل این نگاه و این شخصیت
زخمخورده باشد ،قطعا ناظر به جامعه و واقعیات آن است .در سالهای آغاز انقالب نیز،
گروهی از محققین و فضالیی که همین روحیه ،نگرش و دغدغه را داشتند ،در تدوین ،تکمیل
و تنقیح این تفسیرتالشکردند لذا تفسیر راهنما حتما این روحیه را درخود دارد.
تفسیر راهنما در زمرهی تفاسیر «نوگرا»ست؛ به این معنا که طبق روش قدمایی همچون
مرحوم طبرسی صاحب تفسیر مجمعالبیان نوشته نشده بلکه آیتاهلل هاشمی ،پیامهای آیات
و اشارات آنها را استخراج کردهاند که میتواند جرقههایی را در ذهن قرآنپژوهان ایجاد کند.
مرحوم آیتاهلل معرفت از این شیوهی تفسیر ،تحت عنوان «بطنیابی از قرآن» یاد کردند؛ یعنی
با الغاء خصوصیت ،پیامهای کلی را از آیات استخراج کردند تا برای هر نسل و هر عصری
مفید و کاربردی باشد.
این کتاب در واقع ،خود راهنمای تفسیر خواهد بود .این مجموعه گرچه عنوان «تفسیر»
را دارد اما در حقیقت کتاب ارزشمند «راهنمای تفسیر» است که نکات را برای پیگیری
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محققین و قرآنپژوهان اشاره میکند .در واقع ،این تحقیق و تتبع زاینده ،خود میتواند سرمنشأ
تحقیقات متعدد آینده باشد.
هرچند که در معرفی این تفسیر و مزایای آن ،جسته و گریخته مطالبی نوشته یا گفته شده
است ولی کامل و گویا نبوده و نیست؛ چراکه اکثر معرفیکنندگان از دور دستی بر آتش
داشتهاند و نتوانستهاند محاسن و معایب آن را به خوبی برشمارند .از این رو بر آن شدم تا
برای معرفی بهتر این اثر که بحق سرمایهی معنوی و میراث ماندگار پدری است که به گفتهی
خود بیشتر عمر شریفش را به امور قرآنی مشغول و از این چشمهسار هدایت بهرهها برده،
این کتاب را به چاپ رسانده و تقدیم نسلی نمایم که مشتاقانه پای سخنانش مینشستند و
از کالم ممزوج قرآنی او خوشهچینی میکردند.
به یاد دارم در فروردین سال  4534که تصمیم گرفتم کتاب "آزاد اندیشی اسالمی" اثر
ماندگار از پدرم را چاپ نموده و روانه دل احرار نمایم ،دست خطی از ایشان زینتبخش
پشت جلد کتاب شد با این مضمون که:
«مهمتری ن سرمایه انسان برای ارتقاء به جایگاه انسان الگوی شایسته قرآنی ،عقل و
فکر و هدایت الهی است .این سرمایه در وجود انسانها بصورت استعداد و قابلیت وجود
دارد .بهره گیری از این موهبت الهی با راهنمایی عقل و وحی به عهده انسان گذاشته شده
و عنصر اختیار و انتخاب زمینه این مسئولیت است.
و همین سرمایه گرانقدر توشه راه سعادت است که در مسیر او مشعلهای فراوان
روشنگر و فلشهای راهنما از منبع وحی و عقل قرار گرفته».
بسیار بجاست که در پایان سخن ،به بخشی از مصاحبه دکترغالمعلی رجایی اشاره کنم
که وقتی از پدرم پرسیده بود اگر خدا را مالقات کنید و از شما پرسیده شود در این  53سال
چه عرضهکردید ،چهپاسخیخواهید داشت؟ ایشان گفتهبودند :اول ،کار قرآن و دوم ،خاتمه
جنگ.
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خدایش بیامرزد که با گذاشتن این دو یادگار «خِتامُهُ مِسک» شد و عاقبت بخیر.
یاسر هاشمی
دیماه  6931هجری شمسی

جایگاه قرآن
از زبان آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
دوشنبــه  1خــرداد  4531هجری شمسی
سخنرانی در :مراسم افتتاح بیست و دومین جشنواره ملی قرآنی دانشجویان
بسماهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل و السالم علی رسول اهلل و آله
خداوند را شکر میکنم که شاهد اوج گرفتن حضور قرآن در جامعه ،بخصوص
در بین جوانها و مهمتر از همه در دانشگاهها و در میان دانشجوها میباشیم .آرزوی
دیرین دلسوختگان اسالم و قرآن این بود که قرآن راه خود را در جامعه به خوبی باز
کند و در افراد ،خانوادهها ،مجامع و جوامع ،حضور داشته باشد و چیزی بهتر از این
نیست.

خود قرآن ،خود را اینگونه توصیف میکند« :اِنَّ هذَا الْقُرْءانَ يَهْدى لِلَّتی هِیَ
اَقْوَمُ» 1خیلی مطلب در این آیه است .من به نکاتی از آن اشاره میکنم و نکاتی هم
درباره کارهای شما و برنامههای قرآنی ،عرض میکنم .
این آیه میگوید که قرآن پایدارترین ،شفافترین و مستقیمترین راه را به طرف
سعادت بشر ارائه میکند .اینها همه در کلمه «اَقْوَمُ» خوابیده است .اقوم هم پایدار ،هم
مستقیم و هم شفاف است .این یک ادعا نیست ،بلکه در عمل ثابت شده است و با
استدالل و عقالنیت هم میتوان آن را پذیرفت .فکر میکنم بهتر است اثر قرآن و انس
 – 4آیة  3سورة اِسراء.
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با آن را در دو بُعد فردی و اجتماعی با شما در میان بگذارم ،گرچه میدانم کسانی که
با قرآن سر و کار دارند ،خودشان این حرفها را لمس میکنند و در وجودشان است.
ولی تذکر ما هم میتواند به بهتر شدن کمک کند .
میخواهم به دو بُعد اشاره کنم .اگر قرآن از لحاظ فردی داخل زندگی یک انسان
شود و انسان خودش را با قرآن مأنوس کند ،حقیقتاً عمیقترین حافظ ،راهنما و ناجی
را در وجود خود در همه شرایط میبیند که هدایتش میکند .انس با قرآن کار سختی
نیست ،البته در زندگی ،آنهایی که از خانواده قرآنی بیرون میآیند ،کارشان آسانتر
است .ولی دوره جوانی که االن دانشجویان ما به آن توجه دارند ،دوره خوبی است
که رسوخ قرآن و جدّی شدن حضور قرآن در بند بند وجودشان چیزی پایدار در
وجودشان خلق میکند.
همین تعبیراتی که از کلمات موال علی ابنابیطالب  نقل شد ،یکی از آنها این بود
که در همه مشکالت و دردهایتان به قرآن پناه ببرید .من این را در زندگی خودم به
عنوان یک فرد ،خوب تجربه کردم و ایمان دارم که پناه بردن به قرآن در شرایط
سخت ،آسان ،در اوج قدرت یا در اوج گرفتاری و در همه حاالت برای انسان یک
راهنما ،ناجی و شفاست.
تعبیر شفاء که در قرآن آمد ،ابعاد مختلفی دارد که یکی از آنها این است .من در
بدترین شرایطی که یک انسان میتواند در زندگی خودش قرار بگیرد ،در حالتی که
تحت فشار جالّدان ساواک بدترین لحظات را میگذراندم که فکر نمیکنم در زندگی
خیلی از انسانها چنین اتفاقی بیفتد ،با پناه بردن به قرآن احساس راحتی و گاهی
احساس لذت میکردم.
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این سرمایه کمی برای انسان نیست .در اوج قدرت و شرایطی که هر تصمیمی را
میتوانستم بگیرم و اجرا کنم ،هر وقت به قرآن توجه میکردم ،احساس تعدیل
میکردم و احساس میکردم که قرآن انسان را آرام میکند و نمیگذارد دچار تجاوز
و ظلم و عبور از خطهای قرمز زندگی خود شود .هیچ چیز برای انسان نمیتواند
جایگزین انس با قرآن شود .البته انس با کتاب ،دانش ،شغل ،خدمت و برای انسان
لذتبخش است ،اما قرآن چیز دیگری است .یعنی در حالتی که انسان با قرآن انس
میگیرد ،به عالمی حضور پیدا میکند که قابلتوصیف نیست و قابل لمس حضوری
است و نه تفکری.
من حالتی را از خودم عرض میکنم .اینکه از خودم میگویم به این دلیل است که
میخواهم به عنوان تجربه یک شخص  -اگر بتواند مورد استفاده شما قرار گیــرد-
در برنامههای خود قرار دهید .در زندان طوالنی ،آخرین بار محکوم به شش سال
زندان در اوین شده بودم .خبرهای متقنی هم میرسید که پرونده ما پیش شاه رفته و
شاه گفته که اینها مستحق اعدام هستند و بحث بوده که در دادگاه دوم چه کنند.
من در زندان فقط با قرآن سر و کار داشتم .همه کار را کنار گذاشته بودم ،برای
اینکه کلید قرآن بنویسیم .میدانستم در جامعه کمبود است .در گذشته برای پیدا کردن
یک مطلب در قرآن ،میبایست بارها قرآن را میخواندیم تا بفهمیم .الزم بود جایی
باشد که برای هر مطلبی که انسان بخواهد از آن استفاده کند ،همه را با هم ببینید.
روزهایی که در زندان با قرآن کار میکردم ،وسط کارم یک وقت اینقدر احساس
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لــذت و ممنونیت از خــدا میکردم که همانجا سجــده میکــردم .تعبیرات الحمدهلل
و شکر خدا مصداق کاملی برایم بود .میگفتم از این در زندگی بهتر نمیشود.
بخصوص اگر انسان قرآن را حفظ داشته باشد و در شرایط مختلف آیاتی از قرآن
را زمزمه کند و در فکرش عبور بدهد ،بسیار سازنده است .فکر میکنم برای شما
افرادی که وارد این فضا شدید ،چه آقایان و چه خانمها که این خودش ارزش جدیدی
در زمان ماست که خانمها با این وسعت وارد علوم و دانش و وارد علوم اسالمی
شدند ،بهترین سرمایه است .برای دانشجویان و طلبهها ،بخصوص طالب و
دانشجویانی که قرآن را برای خودشان موردتوجه قرار دادند ،چه آنهایی که در حد
قرائت است و چه آنهایی که در حد حفظ و چه آنهایی که دنبال تفسیر میگردند و
چه آنهایی که از تفسیر هم عبور میکنند و به بطن قرآن میرسند و آنجایی که دیگر
با کلمات نمیتوان توصیف کرد -باید خودمان برسیم و قرآنی شویم -سرمایه
گرانبهایی است.
اگر این دوره جوانی و خودسازی عجین با قرآن شود ،در آینده از دانش و تجاربتان
خیلی بهتر استفاده میکنید .این از لحاظ فردی است.
از لحاظ اجتماعی که به قرآن نگاه کنیم ،همانطور که قرآن همه دردهای فرد را
عالج میکند ،پناهگاه اجتماع و جامعه هم میباشد .عجیب است که محتویات ،الفاظ،
آهنگ ،نظم ،اعتبار و سندیت قرآن باالست .حفظ قرآن توسط خداوند تضمین و بیمه
شده است .پیغمبر گاهی نگران از دست رفتن بعضی از چیزهایی که از آسمان میآمد،
بودند که خداوند به ایشان تأکید کردند« :نگران نباش ،ما قرآن را حفظ میکنیم ».ببنید
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که چقدر تأکید دارد! «اِنّـا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنّـا لَهُۥ لَحافِظُونَ» 1استمرار حفظ را میرساند
که فقط همان موقع نبود .یعنی خداوند با چندین تأکید در این نیم سطر آیه ،قرآن را
برای همیشه بیمه کرده و این بیمه تا االن که هزار و چهارصد سال میگذرد و ما
هستیم ،واقعاً سعادت است .
در آینده هم سندها به گونهای است که گم نمیشود .در گذشته امکانات ثبت
اسناد نبوده است .االن به گونه دیگری است .واقعاً این وعده الهی تحقق پیدا کرده و
این سند به دست ما آمده است .سندی که خداوند خودش خلق کرد و به خودش
بهخاطر این سند آفرین میگوید ،توسط یک واسطه امین ،یعنی جبرییل به زمین
فرستاده و توسط یک پیغمبر و رسول امین مطرح شد .
در سراسر قرآن امانت مطرح است ،به خاطر اینکه سندیت این سند مخدوش
نشود .االن این سند قویم در اختیار ماست .ما از مرحله پیاده کردن سند آسمانی قرآن
فاصله خیلی زیادی داریم .خیلی اهمیت دارد که االن دانشمندان زیادی به قرآن توجه
کردند ،بخصوص به دانشگاهها راه پیدا کرد .از زوایایی مختلف همه علوم ،دانشها و
تجربهها به قرآن نگاه میشود .هرکسی گم شده خود را در قرآن پیدا میکند .با اشارات
قرآن میتوان کتابها در آورد.
اینکه گاهی تعبیر میشود قرآن هفت یا هفتاد بطن دارد ،جمله مبالغهای نیست.
نمیتوانیم از عمق مطالب قرآن که خداوند که خالق همه چیز و عالم به همه چیز
است ،تصمیم گرفته که سند جامع و بینظیری را به بشریت هدیه بکند ،غفلت کنیم.
 –4آیة  3سورة حِجر.
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قدرت خدا قطعی است و هر طور بخواهد مطالب را میگنجاند .در همین متونی که
در اختیار ماست ،گنجانده است و استفاده میشود.
قرآن در خیلی از ادوار مظلوم بوده است ،برای اینکه توجه به الفاظ و قرائت و
تشریفات و تبرک و استشفاء و امثال اینها از قرآن میشد .اینها همه هست ،اما اینکه
همه زندگی جامعه از حکومت ،سیاست ،اقتصاد ،قضاوت ،هنر ،ادب ،خدمات ،علوم
اجتماعی ،علوم انسانی و همه علوم راهی به قرآن پیدا کنند و دانشمندانشان با قرآن
سر و کار داشته باشند ،به هر دلیل از این غفلت شده است.
االن وضع خیلی بهتر است .ما االن میبینیم خیلی از دانشجوها و اساتید
رسالههایشان را در موضوعاتی که از قرآن استفاده میکنند ،مینویسند .میبینیم در
بعضــی کشورهای اسالمی مثل مصر و عربستان االن مجموعههای نیرومندی تشکیل
شده و دارند روی ابعاد قرآن کار میکنند و آثار خوبی هم خلق میکنند و تحویل
میدهند.
اگر بخواهم چند تابلو از محتوای اجتماعی و مدیریتی قرآن عرض کنم ،فقط در
چند دقیقه عرض میکنم که قرآن از هیچ چیز غفلت نکرده است .تعبیراتی در قرآن
است که میگوید« :ال رَطْبٍ وَ ال يابِسٍ اِلّا فی كِتابٍ مُبينٍ» 1با این معنای درست خیلی
زود میتوانیم پیببریم که قرآن اینگونه است .از اول که نگاه کنیم ،خداوند برای
جهانبینی چنان دید اسالمیای را تبیین کرده که از مبدأ تا معاد و بین مبدأ تا معاد و
رسالت و امامت و مدیریت جامعه و همه اینها پرداخته است .انسان را که نگاه کنیم،
اورا بهعنوان جانشین خود درزمین معرفی کردهاست .جانشین خداکه تعارف نیست.
 –4آیة  33سورة اَنعام.

آشنایی با چهرة قرآنی آیتاهلل هاشمی رفسنجانی

05

در مخلوقات خداوند تا آنجایی که فعالً اطالع داریم ،آفریدهای جز انسان
نمیشنـاسیـم که بتواند خـدایی کند .خدایی یعنی خالقیت داشته باشد و بتواند
آفرینش داشته باشد ،انتخاب کند و فکر کند و به جایی برسد و تصمیـم بگیرد و خلق
کند« ،عَبدي اَطَعَنی حَتَّی اَجعَلَكَ مِثلی اَو مَثَلی ،1اَلعُبُودِيَّةُ جَوهَرَةٌ كُنهُهَا الرُّبُوبِيَّةُ ،2فَتَبارَكَ
اهللُ اَحْنَنُ الْ الِقينَ ».3انســان در قــرآن بسیار بسیار زیبــا معرفی شده است .نیازهای
انسان از حکومت مشخص که حساب کنیم تا مسایل جزیی در قرآن آمده است .در
زمان پیغمبر که خود ایشان معصــوم بودند و از طرف خداونــد حکم داشتند.
آیه« :اَطيعُوا اهللَ وَ اَطيعُوا الرَّسُولَ» 4چقدر در قرآن تکرار شده است؟ 5حاکمیت یعنی
همین .در کنار حاکمیت ،شخصی مثل پیغمبر آن هم از طرف خدا و به نیابت از خدا
در روی زمین آمد که به انسانها هم توجه میکرد .خداوند حاکمیت بدون حضور و
اراده انسانها را نخواسته است .پیغمبر معصوم است .دستش به آسمان باز است .هر
وقت جبرییل را احضار کند ،میآید و جواب سئوال او را میدهد و آنچه حقیقت
است ،خداوند به او میگوید .قلب خودش منهای جبرییل هم مهبط وحی بود .خداوند
به قلب او واقعیتها را القاء میکرد .خداوند به همین پیغمبر میفرماید« :وَ شاوِرْهُمْ فِی
الْاَمْرِ» 6یعنی :با مردم مشورت کن .
« –4ای بنده من! مرا فرمان بَر ،تا تو را همانند خود سازم» بحاراالنوار ،محمدباقر مجلسی ،ج  ،420ص .413

« –0بندگی حقیقی ،گوهری اســت که اســاس و ذات آن ،ربوبیّت اســت» تفســیر نورالثقلین ،عبدعلی بن جمعه عروسـی
حویزی ،ج  ،1ص .331
« -5پس متعالى و واال است خدا که نیکوترینِ آفرینندگان است» آیة  41سورة مؤمنون.
« –1بگو :خدا را اطاعت کنید و این رسول را ]نیز[ اطاعت کنید» آیة  31سورة نور.

 –3تعداد تکرار  43مورد می باشد( .اَلمُعجَمُ المُفَهرَس لِاَلفاظِ القُرآنِ الکَریم محمد فؤاد عبدالباقی).
 –4آیة  433سورة آل عمران.
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برای فهمیدن یک مطلب که وحی خدا کافی است و چیزی کم ندارد .برای فهم
حقیقت بیشتر از جبرییل که به آدم کسی چیزی نمیدهد ،ولی دستور مشورت
جداگانهای است .با مردم مشورت کن! «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْاَمْرِ» خیلی صریح است.
«فِیالْاَمْرِ» هم مطلق است و همه چیز را شامل میشود .حاال اگر بخواهیم بگوییم
متبادر به مسئله مهمی است ،در اسناد اسالمی ما امر بیشتر اشاره به حکومت ،والیت
و امامت است .در امور حکومت با اینها مشورت کن .
عجیب این است که بعد از مشورت میگوید« :فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَی اهللِ» ،1حرف
«فا» میآورد و حرف «واو» نمیآورد .یعنی بعد از این مشورت به ترتیب و به تصمیم
میرسی« .فا» در ادبیات عرب ترتیب را میرساند .میگوید وقتی مشورت کردی و به
تصمیم رسیدی ،آن موقع با توکل اقدام و اجرا کن .خیلی اصل مهمی است .این اصل
در زمانی گفته شده که اصالً بحث دموکراسی و حقوق بشر و رأی مردم و مردمساالری
در آن محیطی که قرآن نازل شد ،در مخیله مردم نبود .سابقهای در یونان و جاهایی
دارد ،اما این جور نبوده و وقتی میخواهد جامعه اسالمی را تعریف و تمجید کند،
چند صفت برای آن ذکر میکند .
یکی این است که «وَ اَمْرُهُمْ شُوري بَيْنَهُمْ» 2یکی از ویژگیهای بندگان خدا این است
که امورشان را با مشورت انجام میدهند؛ یعنی با رأی خودشان نیست و استبداد به
رأی ندارند و تحمیل عقیده نمیکنند .پیغمبر اگر تحمیل عقیده هم میکرد ،به نفع
 –2آیة  433سورة آل عمران.
 –4آیة  53سورة شوری.
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مردم بود .چون او که معصوم بود و اشتباه هم نمیکرد ،اما برای اینکه این دستور به
عنوان اصلی در جامعه ما برای آینده بماند و اسالم تا قیامت سر و کارش با اداره
جامعه است ،به عنوان یک اصل از عمل خود پیغمبر و از مسلمانهای اطراف پیغمبر
شروع میکند« ،وَ اَمْرُهُمْ شُوري بَيْنَهُمْ».
مسئله بعدی بیعت است .پیغمبر مطلق بود و مردم هم میخواستند پیغمبر حاکم
باشند .اما بیعت و رأیگیری به عنوان یک اصل ،تعهد همکاری و قرار داد اجتماعی
در قرآن برای یک جامعه خوب تعبیه شد .برای آینده و برای امروزی که دنیا دم از
دموکراسی میزند و افتخار هر کشوری مقدار حضور بیشتر مردمش در صحنه
تصمیمگیریهاست ،به بیعت عمل شد.
علیبن ابیطالب  که شکی در حقشان نبود ،وقتی که مردم بیعت نکردند ،نیامدند
و به خانه رفتند و هر وقت الزم بود ،با خلفای زمان خودشان همکاری و در مشــورت
شرکت میکردند .نصیحتشان میکردند .گاهی در غیاب آنها مدینه را اداره میکردند.
به مسائل اقتصادی که میرسیم ،یک تعبیر در قرآن است که همه چیز در آن است.
یک نصف سطر؛ «هُوَ الَّذى جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فی مَناكِبِها وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِه وَ
اِلَيْهِ النُّشُورُ» ،1خداوند این زمین را مثل یک مرکب راهوار زیر پای شما قرار داد .ذلول
مرکب رام است و در مقابل آن مرکب چموش است .همه زمین ،آب ،اقیانوسها،
کوهها ،اجسام بزرگ ،معدنها و موجودات بینهایت کوچک که باید انبوهی از آنها
جمع شوند تا بتوانیم با میکروسکوپ آنها را ببینیم ،همه اینها رام شما هستند .بعداً
 –4آیة  43سورة مُلک.
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دستور میدهد «فَامْشُوا فی مَناكِبِها» ،تعبیر بسیار جالبی است .مجازها در ادبیــات قرآن
بسیار پرمعنا هستند .میگوید بر دوش این زمین سوار شوید و حرکت کنید.
این قرآن ماست .در مسایل قانونگذاری مشی بسیار روشنی دارد .البته اجتهاد،
متمم خاتمیت است .اگر اجتهاد نباشد ،خاتمیت بیمعنا میشود .چون دینی که
میخواهد خاتم باشد و تا قیامت برای همه انواع زندگی که در آینده پیش میآید،
برنامه داشته باشد ،آن هم نزولش در منطقه کوچکی بود که فقط مسایل ابتدایی در آن
مطرح است و نه مسائل جهانی و سیاسی و اجتماعی ،متمم این دین اجتهاد پویاست.
خداوند این حق را به ما داد و قرآن هم برای این صراحت دارد که ما بهعنوان
قانونگذار برای هزاران مسئله که برای ما پیش میآید ،با آن محورهای اساسیای که
تنظیم شد ،خودمان جامعه را با قانون درست اداره کنیم.
در مسائل دفاعی موضعگیری اصلی اسالم پیشگیری است« .وَ اَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَََعْتُمْ
مِنْ قُوَّةٍ»1؛ غربیها خیلی شرارت تبلیغاتی کردند و اسالم را دین شمشیر معرفی کردند،
ولی حقش  -با استفاده از قرآن عرض میکنم – این است که همه جنگهای اسالم
دفاعی و پیشگیرانه بود .اگر دیگران مانع از مطرح شدن حرف حق نمیشدنــد،
مسلمانــان جنگ نمیکردنــد .این را اســالم و قــرآن به طــور قطعی میخواهد .
میگوید فضا باید به گونهای باشد که همه بتوانند حرفشان را بزنند .وقتی که
حرفشان را زدند ،انتخابشان با مردم است؛ « ...فَـبَشِّرْ عِبادِ * اَلَّذينَ يَنْتَمِعُونَ الْقَوْلَ

 –4آیة  12سورة اَنفال.
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فَـيَتـَّبِعُونَ اَحْنَنَهُ1»...؛ اصالً انسان نمونه پیش خداوند آنکسیاستکه بهحرفها گوش
میدهــد و بهترینش را انتخــاب میکند .حق انتخاب و وظیفه گوشکردن هم دارد.
این جوری با انسانها رفتار میشود .همه اینها در ظرف یک نصف آیه یا یک آیه
آمده است و گاهی مطالب در خیلی از آیات هست .روابط خارجیاش کامالً منظم
است« .وَ اِنْ جَنَحُوا لِلنَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها»2؛ اصالً برنامه تهاجم نیست ،برنامه مسالمت است.
بله ،اگر آنها از حدود و ثغور تجاوز کنند و بخواهند زور بگویند و ناحق را تحمیل
کنند ،آن موقع از این طرف هم اعمال قوه میشود .ولی آنجایی که آنها آماده مذاکره
هستند ،اسالم هم آماده مذاکره است .در انتخاب عقیده به هیچکس دستوری عمل
نمیکند .این خیلی مهم است .
امروز بعد از صدها سال آزادی عقیده و بیان که دایم تکرار شده و جزو وجود ما
شد ،این حرف برایتان خیلی ساده است .اما آن موقعی را در نظر بگیرید که تفتیش
عقاید وسیع بود .با گیوتین گردن کسانی را که تن به فرمان یک حاکم نمیدادند،
میزدند .آن زمان را در نظر بگیرید .قرآن در قرون وسطی نازل شد و نه در قرن
آزادی .قرآن در تاریکترین دوران اروپا نازل شد .وقتی که اعماق تاریخ جزو
تاریکترین دوران است .
«ال اِكْراهَ فِی الدّينِ» ،3کلمهای است که اگر این را روی تابلویی به اندازه همه فضای
جهان بنویسیم و در آسمان به گونهای که همه بشریت این را ببینند ،نصب کنیم ،این
 –0آیات  41و  43سورة زُمَر.
 –3آیة  14سورة اَنفال.
 –4آیة  031سورة بقره.
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افتخار بزرگ اسالم است .به هیچ نحو در دین اکراه نیست و هرکس میتواند به هرچه
عقیده دارد ،برسد .عقیده را نمیتوان تحمیل کرد .این خودش یک حکم و خبر از
یک واقعیت است .یعنی اگر آدم چیزی را قبول نداشته باشد ،هرچه هم به او بگویند
قبول کن ،ممکن است از ترس بگوید چشم قبول کردم ،ولی قلب باید قبول کند و
اگر نکند ،خوب نیست .این نمیتواند واقعیت پیدا بکند.
در این جلسه افتتاحیه کوچک نمیخواهم این بحث را زیاد باز کنم ،انشاءاهلل در
خطبههای نمازجمعه که شــروع کردم ،اینها را بیشتر باز خواهم کرد و مفصلتر بحث
میکنم.
به شما دانشجویان عزیز که جوهره و چکیده جمع زیادی از قرآنیان هستید ،تبریک
میگویم .آنطور که در گزارش جهاد دانشگاهی خواندم ،از میان  32هزار چهره قرآنی
دانشجویی در همه دانشگاههای کشور از دانشگاههای دولتی و آزاد ،شما  122نفر
انتخاب شدید و این افتخار بزرگی برای شماست .حتماً زبده جوانان قرآنی هستید.
بنده هم به عنوان حقشناسی و اظهار ارادت به راهی که شما انتخاب کردید ،میخواهم
هدیهای را تقدیم شما کنم .فکر کردم چه بدهم که مناسب باشد و به کارتان مربوط
باشد ،به هریک از کسانی که به این نقطه باالی رقابت رسیدند ،یک دوره تفسیر راهنما
تقدیم خواهم کرد.
و السّالم عليكم و رحمـﮥ اهلل
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مقدمهای برکتاب تفسیر راهنما
از زبان آیتاهلل هاشمی

بسم اللّه الرحمن الرحیم
با نشر اولین جلد از این اثر  -که در نهایت زمینة تدوین کلید مفاهیم قرآنی را
فراهم میآورد  -تحقق آرزوهای دیرینم را نزدیک مییابم .آرزوهایی بس دیر پای که
از دوران تحصیل و تحقیق در معارف اسالمی ،در اندیشه و روحم ریشه گرفته بود.
دورانی که به قرآن  -این تجلی گاه خداوند برای خلق و این میزان قسط و محور
هدایت – میاندیشیدم و آن را در جامعه مهجور می یافتم و طریق بهرهگیری از آن
را برای محققان و جویندگان شهد شفابخش دردهای فردی و اجتماعی امت اسالم،
دشوار می دیدم و ازاین رنج میبردم.
گاه اتفاق میافتاد که برای پی بردن به نظر قرآن دربارة یک موضوع ،ناگزیر از
مطالعة تمامی آن می شدم و این کار برای تحقیق در موضوعی دیگر ،باید تکرار میشد.
در نتیجه ،کاوش در هر موضوع ،فرصتی طوالنی میطلبید و روند تحقیق به کندی
میگرایید.
متأسف بودم که چرا امت اسالمی طی قرن ها ،آن گونه که باید برای این کتاب -
که عهد الهی با مردم و درمان مبارک و راستین دردهای روح و جسم جامعة انسانی
است – سرمایهگذاری بایستهای نکرده و در طول این روزگار طوالنی دائرةالمعارفی
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قرآنی تدوین نشده است تا جویندگان معرفت و حکمت و پژوهندگان نور و هدایت،
به آسانی از آن بهره گیرند و آرامش روح ،شفای قلب و اطمینانخاطر پیدا کنند.
از هستها تا بایدها
البته آنچه آوردیم بدان معنا نیست که هرگز کاری در این عرصه صورت نگرفته
است؛ بلکه مقصوداین است که میان آنچه صورت گرفته و تاکنون عرضه شده ،با
آنچه می بایست انجام گیرد ،فاصلة بسیار وجود دارد.
تفاسیری که محققان و دانشمندان اسالمی در هر عصری همپای معارف همان
عصر تدوین کردهاند ،ذخیرههای گران بهایی است که در اختیار ما قرار دارد؛ اما
بهرهگیری از این منابع ،نیازمند صرف وقت و نیروی بسیار است و همواره این نگرانی
را برای محقق بر جای میگذارد که به همة ابعاد و نظرگاههای قرآن دست نیافته
است.
همچنین تفسیرهای موضوعی و راهنماهای لفظی و معنوی موجود ،مانند
تفصیلاآلیات ،المعجم المفهرس ،الجامع لمواضیع اآلیات و نظایر آنها ،برآورندة تمامی
نیاز محققان نیست.
احساس تکلیف
در همان دوران ،یکی از دوستان دانشمندم  -که روی چند موضوع تحقیق قرآنی
کرده و در طی آن سال ها رنج برده بود  -در سفری همة آن دستاوردهای تدوین شدة
تحقیقی را از دست داد که این ،مایة حسرت شدید من و دوستان گردید.
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در آن زمان بر خود فرض می دیدم که برای هموار ساختن مسیر تحقیق در قرآن
و ایجاد سرعت و اتقان بیشتر در برداشتها و دریافت نگرشهای قرآنی و رفع این
نقیصه از فرهنگ دینی و معرفتی ،اقدامی بکنم .آن روزها ،روزگار تلخ استبداد بود و
بسیاری از نیروها و فرصتهای ما ،صرف مبارزه میشد و مجالی بایسته برای تحقق
این احساس مقدس و آرمان عالی دست نمیداد.
فرصتهای گذرا
در طول مبارزات ،هر بار که به زندان میافتادم ،پس از سپری کردن دوران بازجویی
و بازپرسی  -که معموالً بهخاطر هیجانها و التهابها و نگرانیها ،امکان فکر و تحقیق
از انسان سلب می شد و معموالً هم در سلول انفرادی بودم و امکانات تحقیق نداشتم
 به فکر انجام این مهم بودم ،ولی دوران کوتاه این ادوار ،فرصتی کافی برای تحققاین آرمان نبود.
چند بار در دوران انفرادی و بازجویی ،با استفاده از قرآنی که در اختیارم بود ،روی
چند موضوع کار کردم .از جمله در زمینة «اشرافی گری»« ،صبر»و«جهاد» .در آن ایام،
بیشتر وقتم به حفظ قرآن میگذشت که در مجموع ،حدود  03جزء قرآن را در چهار
بار بازداشت کوتاه (شانزده ماه) حفظ کردم که اکنون متأسفانه به صورت مرتب در
ذهنم محفوظ نمانده است.
منظور از این خاطرات ،ترسیم عشق و عالقة وافر و احساس تکلیفی بود که نسبت
به قرآن داشتم.
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کتابی که در نگاه تمامی اهل قبله ،اساسیترین ،غنی ترین و معتبرترین منبع معارف
اسالمـی ،بلکه بشـری است .کتــاب داوری ،حکومـت ،نظم و حکمت .کتابی که «ال
يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ» 1؛ اما با همة عزت و
ارجمندی که این کتاب در جوامع اسالمی دارد ،مع األسف غریب و ناشناخته مانده
است.
فرصت مناسب
سرانجام دعایم مستجاب گردید و فرصتی مناسب و مجالی گسترده برای پیریزی
این طرح و تحقق این آرزوی عمیق به دست آمد.
در سال  ،4531پس از بازگشت از سفری که به منظور اهداف مبارزاتی صورت
گرفته بود ،توسط عناصر ساواک بازداشت شدم .در همان مراحل نخستین بازجویی،
با توجه به شرایط آن روز و مدارک موجود در پرونده ،معلوم مینمود که دوران
زندانی ام طوالنی خواهد بود .بدین جهت عزم را برای تهیة تحقیقی تحت عنوان
«کلید قرآن» جزم کردم.
علی رغم کوفتگی ها و جراحات ناشی از شکنجه  -که توان جسمیام را به تحلیل
برده بود – روحیهام پایداری و نشاط الزم را برای آغاز این کار دارا بود.
از مأموران ساواک مستقر در کمیتة مشترک ،خواستم تا قرآنی در اختیارم بگذارند،
ولی آنان امتناع کردند؛ چون می دانستند قرآن برای ما در سلولهای انفرادی ،انیس
خوبی است و رنج دردها ،مشکالت و تنهایی را جبران میکند.
] –4کتابى که[ باطل نه از پیش روى آن و نه از پشت سرش (از هیچ طرف) نمىتواند آن را مغلوب سازد،
فرود آمدهاى است از سوى حکیمى ستوده .آیة  10سورة فصلت.
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با وجود این ،در اختیار نداشتن قرآن ،نمیتوانست مانعی برای تصمیم من در آغاز
این راه مبارک محسوب شود .از حافظهام یاری جستم؛ زیرا آن روزها ،هنوز بیشتر
آیات قرآن را با لفظ و ترتیب در حافظه داشتم .توفیق الهی مدد کرد و به نتایج خوبی
رسیدم .با اینکه وسیلة یادداشت نداشتم؛ ولی صفحات ذهنم ،انبوهی از مطالب و
مضامین قرآن را در خود ثبت کرد و نظم داد.
طرح کلی کار ،هماهنگ با اهداف مورد نظر ،کامالً در ذهنم جای گرفت .حدود
یک ماه در کمیته ،کار به همان صورت انجام شد ،بیآنکه یک سطر نوشته و یادداشتی
داشته باشم.
دوران بازجویی به انتها رسید و باالخره از کمیته به زندان اوین منتقل شدم .جمعی
از بهترین دوستان و هم رزمانم در بند شمارة یک اوین جمع بودند :آقایان طالقانی،
منتظری ،مهدوی کنی ،الهوتی ،انواری ،ربانی شیرازی و پس از چندی ،آقایان کروبی،
موحدی ساوجی ،شهید عراقی ،عسکر اوالدی و دیگران به این جمع پیوستند .جمع
وزین و قابلتوجهی بود؛ دوران بازجوییها گذشته بود و التهاب و نگرانی نداشتیم.
مقداری کتاب و وسایل نوشتن در اختیارمان قرار داشت و در مالقات ها نیز
میتوانستیم برخی از نوشت افزارها را از بیرون تهیه کنیم .فضای زیست زندان جمعی
در مقایسه با زندان انفرادی ،برای کار تحقیق و تفکر مناسب تر بود .خالصه زمینه از
هر جهت برای تحقق بخشیدن به آنچه در قرآن میجستم ،فراهم گشت .نعمت و
حجت خداوند بر من تمام بود و من هم متقابالً بهترین نتایج تحقیقی را از این فرصت
ها گرفتم و عمدة وقت خود را برای این کار وقف کردم.
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اکنون نمی توانم برای خواننده ترسیم کنم که از توفیق به دست آمده تا چه اندازه
خوشحال و شاکر بودم .در آن زندان با ناگوارایی هایش ،به خاطر انس ،الفت و
پیوندی که با قرآن پیدا کرده بودم و شور و نشاطی که در خود احساس می کردم،
روزی چند بار مضمون «أین الملوک و ابناء الملوک» را بر قلب یا زبان میگذراندم.
در مراحل نخستین کار ،کتابهای تفسیری در اختیار نداشتم؛ ولی پس از مدتی،
به تفسیر نیز دست یافتم.
شیوۀ کار
بعد از نماز صبح  -که معموالً بالفاصله پس از طلوع فجر بود  -مشغول میشدم
و تا نزدیک ظهر فقط به این کار می پرداختم .فقط برای صرف صبحانه و ورزش
مختصر صبحگاهی و انجام نیازهای ضروری از کارم منفک می شدم .به جز روزهایی
که مسؤول کار زندان بودم  -که نظافت و ظرف شویی و سایر کارها ،وقت میگرفت
و در وقت دیگری ،جبران می کردم  -همه می دانستند که در این ساعات ،نباید مرا
به کار دیگری مشغول کنند .گاهی هم برای فهم مطلب ،نیاز به مذاکره و مباحثه با
دیگران پیش می آمد که  -بحمد اللّه  -از این جهت در محیط زندان ،دستمان پر بود.
تا سورة اعراف ،فقط تفسیر مجمع البیان را در اختیار داشتم و از سورة انفال به
بعد ،تفسیر المیزان هم رسید .غیر از قرآن و تفسیر ،ابزار کارم قلم و دفترچة دویست
برگی بود که سرانجام  00دفتر از فیشهای فشرده و مختصر و اشارهگونه کامالً پر
شد .نه کالسور داشتم و نه وسایل و دیگر ابزار تسهیل کنندة کار ،ولی اینها هم کافی
بود.
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صرفه جویی
برای استفادة بیشتر از وقت و امکانات محدود زندان و کوچک کردن حجم اسناد
برای تسهیل انتقال به خارج ،فیشها کوتاه ،مختصر ،اشاره ای و متراکم تهیه میشد؛
مثالً چند مطلب را  -که از یک آیه و یا بخشی از آن استفاده می شد  -در کنار چند
عنوان با یک جمله می نوشتم که اول بسیار دشوار بود و کم کم روان شده بود.
چگونگی کار ،به گونة ذیل بود:
انسان
تاریخ سابقة تاریخی جامعة متحد و بی اختالف بشریّت
وحدت :كـانَ النّـاسُ اُمَّةً واحِدَةً ...

1

جامعه اختالف یا انبیا تبلیغ
بشارت نقش پاداش و کیفر و بشارت و انذار در تبلیغ انبیا انذار فَبَعَثَ اهللُ النَّبِيّينَ
مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ ...

2

پاداش کیفر
به طوریکه مالحظه میشود در این دو سه سطر ،یازده فیش نوشته شده و با یک
جمله -که به چندین عنوان مربوط است-چند فیش تهیّه شده است .بدینترتیب
معموالً هر صفحة دفتر ،حدود بیست فیش را میگرفت و چون در خیلی دفترها در
هر دو طرف صفحه نوشته میشد ،هر دفتر دویست برگی ،حاوی هزارها فیش میشد.

 –4مردم]در آغاز[ یک امّت بودند .آیة  045سورة بقره.
 –0پس خدا پیامبران را به عنوان بشارت دهنده و اخطار کننده برانگیخت .آیة  045سورة بقره.
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طبعاً در تهیّة متن نهایی ،عبارت اصالح شده ،رسا و مناسب برای مضمون فیش
انتخاب میگردید و به لطف خدا و نورانیّت قرآن ،آن چنان ذهن و قلمم روان شده
بود که به محض مطالعة آیه ،تابلو روشنی از مطالب و مضامین آیه ،در ذهنم ترسیم
میشد و سریعاً آن را در دفتر ثبت می کردم.
پس از مدتی کار ،آقای فاکر به کمک من آمد؛ به این صورت که در جزوة
جداگانهای عنوان فیشها و شمارة آیات را فهرست وار تنظیم می کردند که متأسفانه
در جریان انتقال از زندان به خانه ،آن جزوه ها مفقود شد و انتظار دارم برادران همکار
این کار را پیگیری و آن فهرست مورد نظر را تهیه و منتشر کنند.

عبا و چادر
در دادگاه بدوی به شش سال زندان محکوم شدم .فکر کردم کار را در زندان
میتوانم تمام کنم ،ولی در تجدید نظر ،با توصیة آیت اللّه خوانساری ،مدت حبسم به
سه سال تقلیل یافت ومعلوم شدکه نمیتوانم کار را در زندان تمام کنم .از این رو
تصمیم به انتقال دفترها به خارج از زندان گرفتم.
همیشه این نگرانی بود که ساواکیها محصول زحماتم را مصادره کنند؛ زیرا
اینگونه مزاحمت ها و رذالت ها را زیاد دیده بودیم و دوستان هم این خطر را گوشزد
می کردند .در مقابل ،خداوند راه نجات درست کرد :کم کم مالقات ها بر خالف
معمول  -که از پشت شیشه و با تلفن بود  -حضوری انجام می گرفت و من در هر
مالقاتی ،با نگرانی و اضطراب ،یک یا چند دفتر از زیر عبا به دست همسرم در زیر
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چادر میدادم و او با شجاعت مخصوص خود خطر را می پذیرفت .همسرم ،محصول
کارم را که میدانست برایم و برای جامعة اسالمیمان با ارزش است ،از زندان بیرون
می برد که به لطف خدا ،خطری هم پیش نیامد.
بیرون از زندان
سال آخر زندان ،انقالب اسالمی اوج گرفته بود و سقوط نظام منحوس پهلوی به
وضوح قابل پیش بینی بود و زندانیان دسته دسته مورد عفو قرار می گرفتند .گواینکه
تاهمان اواخر ،عدة زیادی از زندانیان  -که دوران حبسشان تمام شده بود  -برخالف
مقررات موجود خود رژیم ،اجباراً در زندان نگاه داشته می شدند که به آنها «ملی
کش» گفته می شد.
حدود ده روز از سه سال محکومیتم ،مشمول عفو شد و پیش از پیروزی انقالب،
آزاد شدم؛ چون کنترلی نبود ،تمام نوشته هایم را با خود به خانه آوردم .بنا داشتم که
در خانه ،کار قرآن را ادامه دهم و روزهای اول هم چند ساعتی وقت ،برای آن صرف
می کردم ولی به زودی معلوم شد که مسؤولیت های من در جریان انقالب ،بیشتر از
آن بود که بتوانم وقت فارغی برای ادامة این تحقیق داشته باشم.
تفکیک فیشها
پس از پیروزی انقالب ،صدا و سیما برای تهیة مطالب دینی و اجتماعی مناسب
انقالب از من کمک خواست؛ زیرا درآن زمان ،آرشیوشان ازاین گونه مطالب خالی
بود .آقای معادیخواه  -که در فیش برداری به من کمک می کرد و جمعی از طالب و
دانشجویان را به این منظور به کار گرفته بود و از این اثر اطالع داشت  -از من
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خواست که یادداشت ها را برای استفادة برنامه های دینی و اجتماعی در اختیارشان
قرار دهم و من قبول کردم و متقابالً خواستم که فیشها را تفکیک کنند و آنها هم
چنین کردند .در نتیجه ،کالسورهای زیادی به ترتیب حروف ،با فیشهای مستقل به
وجود آمد و فهرستی ناقص هم شکل گرفت که یک نسخه هم به من دادند.
در ضمن کار تحقیقی دیگری هم که قبل از بازداشت ،در تهران و قم دربارة زندگی
ائمه «علیهم السالم» به کمک جمعی از دوستان و هم رزمان انجام می دادیم و
یادداشتهای گران بهایی جمع شده بود ،به صدا و سیما داده شد که گویا آن کار هم
توسط دفتر تبلیغات در دست تکمیل است.
درمرحلة بعد ،بخش فرهنگی حزب جمهوری اسالمی به سرپرستی آقای دعاگو،
عهدهدار تکمیل کار کلید قرآن شد و پیشرفت هایی هم داشتند که متأسفانه ناتمام رها
شد و در آن مرحله صبیة بزرگم ،فاطمه هاشمی ،کمک زیادی کرد.
در این فاصله ،مراکز انتشاراتی دیگری هم با اطالع از این سرمایه ،برای تکمیل
کار مراجعه می کردند ،دفتری را می گرفتند و می رفتند و معموالً دورنمای سنگین و
دامنة وسیع کار ،آنها را وادار به اظهار عجز می کرد ،ولی در تمام این مدت ،هیچ
وقت در تصمیم به ادامة کار خللی وارد نشد و مشاهدة نیازهای امت اسالمی ،آن هم
پس از پیروزی انقالب و سیل تقاضاهای گوناگون برای شناخت بیشتر قرآن ،ایمانم
را به ضرورت ادامةکار قویتر میکرد.
دفتر تبلیغات اسالمی حوزة علمیّة قم ،بخش مرکز فرهنگ و معارف قرآن ،نیازها
و ضرورت ها ،حوزه های علمیه را وادار به تحقیق بیشتر در ابعاد معارف اسالمی
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نمود و گروههای تحقیقی در بسیاری از رشته ها به صورت خودجوش یا تحت
هدایت مسؤوالن شکل گرفت.
دفتر تبلیغات اسالمی حوزة علمیّة قم برای ادامة این کار و تکمیل طرح به این
جانب مراجعه کرد و من هم با کمال اشتیاق پذیرفتم .پس از چندی ،فضالی این دفتر
با هدف و شیوة کار آشنا شدند.
باتوجه به کثرت نیازها و میدان های فراوان کارهای اجرایی یا علمی زودبازده و
کمی تعداد دانشمندان شایستة کارهای تحقیقاتی دیربازده و حوصله بر ،همکاری
مشتاقانة برادرانی فاضل و طلبه های سخت کوش  -که در «مرکز فرهنگ و معارف
قرآن» برای تکمیل این طرح در تالشند  -فرصت مغتنمی دیگر و امدادی الهی برای
اینجانب و این هدف مقدس است .به راستی از اینکه می بینم جمعی از افاضل حوزة
علمیّة قم به اهمیت کار پی برده اند و برای آن دل می سوزانند و نیرو صرف میکنند
وبهتراز خود من کار را اداره می کنند ،بار دیگر همان حالت شکر و سپاسی را که در
شروع کار در قلب و دلم جای گرفته بود ،با عمق بیشتری احساس می کنم و پژمردگی
چند سال دوران رکود کار را در حال جبران میبینم.
در اینجا الزم است اعتراف کنم که در سایة کار دسته جمعی و مشاوره و
هماهنگی جمع قابل توجهی از فضالی حوزة علمیّة قم ،کیفیت کار از آنچه که در
طرح و عمل من بود ،بهترشده ودورنمای طرح ،روشنتر وامیدبخشترگردیده است.
هدف
چنان چه یاد شد ،هدف از تدوین و تنظیم این برداشت های قرآنی ،تهیة
مجموعهای بود که کلید مفاهیم و معارف قرآنی به شمار آید .البته وقتی کار در اختیار
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«مرکزفرهنگ و معارف قرآن» قرار گرفت ،آنان به گستردگی فرایند تحقیق در معارف
قرآنی افزودند و بهجز هدف یاد شده ،اهداف دیگری را نیز در نظر گرفتند و برای آن
برنامه ریزی کردند که در مجموع ،چهار هدف اصلی شکل گرفت و
«کلیدقرآن»بهعنوان دومین آن هدفهابهشمارآمد .اهداف مذکوربهترتیب چنین است:
 -4تفسیر ترتیبی موضوعی
کلیة برداشـت ها و فیشهای قرآنــی به ترتیب سوره ها (از سورة حمد تا پایان)
 به همین شکل که در کتاب تفسیر راهنما مشاهده می گردد  -تنظیم یابد؛ یعنی،ذیلهرآیه ،آنچه ازآن استفاده میشود بهترتیب منطقی و دستهبندی شده ،آورده شود.
فایده ای که این شیوه در بر دارد ،عبارت است از:
الف) تفسیر کاملی از قرآن ،بدون مطالب غیر تفسیری و با زبان ساده و با پرهیز
از بحثهای متفرقه.
ب) بهرهگیری از روش دستهبندی برداشتها و مفاهیم آیات قرآنی در مراکز
آموزشی و تحقیقی.
ج) ارائة موضوعات مرتبط به یک آیه برای کارهای تحقیقی.
د) فراهمسازی توسعه و تکامل و نقد بحثهای موضوعی قرآن.
-0فرهنگ موضوعی قرآن (کلید قرآن)
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همراه باتهیة تفسیرترتیبی ،فهرستموضوعی الفبایی عناوین و مطالب ،جمعآوری
میگردد و به سوره و آیة مربوط به آن ارجاع میشود به عنوان مثال در بحث جهاد،
نشانیِ کلیة آیاتی که دربارة آن مطلبی دارد ،فهرست گونه آورده میشود.
 -5بانک اطالعات معارف قرآن کریم
در این مجموعه ،کلیة منابع ،مآخذ و مدارک معارف قرآنی ،نخست شناسایی و
گردآوری میشود و سپس محتوای آنها بر اساس نظمی منطقی و نظام دار و پیوسته،
طبقه بندی می گردد .اطالعات و اسناد گرد آمده در این بخش  -عالوه بر کاربرد
گسترده ای که برای محققان و مراکز تحقیقی دارد  -سرمایة پر باری است که در
تدوین تفسیر موضوعی به کار خواهد آمد.
-1تفسیر موضوعی قرآن
نهایی ترین و اساسی ترین هدف در این مجموعه ،تهیة تفسیر موضوعی ،پس از
گردآوری برداشتها و دسته بندی موضوعات و آمادهشدن بانک اطالعات قرآنکریم
است.
الزم به یادآوری است که همراه با این تالش ها ،معارف و اطالعات گرد آمده به
رایانه منتقل میشود که این ،خود در تنظیم سریع مفاهیم و معارف ژرف و گستردة
قرآن و نمایاندن ارتباط و پیوستگی این معارف با یکدیگر نقشی بهسزا دارد و زمینة
پیوند و پردازش اطالعات قرآنی را به وجود میآورد.
عدم استفاده از این صنعـت بدیع و عظیم و حیرت انگیز در این میدان بی انتها که
«وَ لَوْ اَنَّما فِی الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْالمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُۥ مِنْ بَعْدِه سَبْعَةُ اَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اهللِ
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اِنَّ اهللَ عَزيزٌ حَكيمٌ» 1ظلمی به معارف اسالمی و بشریت نیازمند به آن است .امیدواریم
حوزه های علمیه ،با بهره گیری هر چه بیشتر از چنین امکانات پیشرفته و نیرومندی،
بتوانند ظلمی را که در گذشته بر فرهنگ و معارف اسالمی رفته است ،جبران کنند.
شکی نیست که با تحقق اهداف یاد شده ،کار پژوهش در قرآن و فرهنگ غنی
اسالم پایان نخواهد گرفت؛ بلکه این همه ،خود زمینه ای هموار برای تحقیقات برتر
و عمیقتر خواهد بود و مطمئناً هر روز چیزی بر این اثر افزوده خواهد شد و
مستدرکهای این دائرةالمعارف در طول تاریخ آینده ،به مراتب از اصل اثر ،بزرگتر،
عمیقتر و جامعتر خواهد گردید.
من این رشد را در دوران کوتاه کار خود به روشنی دیده ام .مقایسة دفترهای اوایل
و اواخر خود من و حجم سنگین فیشهای افزوده شده توسط عزیزانی که در مرکز
فرهنگ و معارف قرآن بذل جهد کردهاند ،گواه این مدعاست.
از هم اکنون روشن است که هر یک از موضوعات این اثر را اگر به دست
متخصص مربوط بسپاریم ،سؤاالت و جواب های جدیدی را می تواند بر آن بیفزاید
و هر آیه یا جمله و گاهی کلمه ای از قرآن را اگر دانشمند هر علم و فنی ،از دیدگاه
خود مورد توجه قرار دهد ،مطالبی از آن می فهمد که به اندیشة غیر متخصص راه
پیدا نمیکند و این راز جاودانگی مفاهیم قرآنی است که از منبع الیزال وحی سرچشمه
یافته است و این عینیت سخن ارجمند امیرالمؤمنین علی  است که فرمود« :نُوراً ال
تَُفَاُ مَصابيحُهُ وَ سِراجاً ال يَ بُو تَوَقُّدُهُ  ،وَ بَحراً ال يُدرَكُ قَعرُهُ»
اکبر هاشمی رفسنجانی
 –4آیة  01سورة لقمان.
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مصاحبه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی درباره اهمیت تفسیر راهنما
مصاحبه با خبرنگار سیمای قرآن  04دی ماه 4534
جناب آقای هاشمی رفسنجانی آنچه که احساس میکنید جامعه ما باید درباره
تفسیر راهنما بداند ،بفرمایید.
قرآن از اوّل اساسیترین و مطمئنترین متن برای مسلمانان بود تا افکار و اعمال
خود را با آن تنظیم کنند .طبعآ برای انجام این وظایف میبایست قرآن را میفهمیدند.
چون مردم منطقه نزول قرآن ،عرب بودند ،طبیعتآ کارشان آسانتر بود .مخاطبان قرآن
هم بودند .نکته دیگر اینکه قرآن بر مسایل جاری آنها هم ناظر بود .بهتر میتوانستند
بفهمند که چرا قرآن این حرف را میزند .ولی آن موقع سؤاالت زیادی برای مسلمانان

پیش میآمد که تفسیرش را از پیامبر 

و کسانی که به ایشان نزدیک بودند،

میخواستند .ولی عمده این تفاسیر شفاهی بود .در عصر پیامبر  اینگونه بود و بعد
از رحلت ایشان ،صحابه که هنگام نزول قرآن بودند ،مرجع تفسیر بودند ،ولی تفسیر
خیلی طول کشید تا اینکه مسلمانان به فکر نوشتن تفسیر افتادند و از آن زمان تاکنون
که  4522سال میگذرد ،تقریبآ همیشه یکی از بخشهای دانشهای دینی و اسالمی علم
تفسیر است .هر چه پیش میرویم ،پیچیدهتر میشود .به تناسب پیشرفت دانش و
علوم بشری ،تفاسیر هم غنیتر و پرمعناتر میشدند .چون قرآن اشاراتی دارد که شاید
مخاطبانش در عصر نزول متوجه نمیشوند و کمکم با پیشرفت زمان ابواب جدید
دانش را با قرآن مرتبط میدیدند .هنوز هم اینگونه است .تفاسیر جدید که نوشته
میشود ،معموال مطالب کامال جدید کم دارد ،ولی همیشه مطالب جدیدی در مسایل
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مسحدثه پیش میآید .شیوههای تفسیری هم مختلف است .بخشی از تفاسیر روایی
است ،یعنی سندشان در تفسیر قرآن ،حدیث است .سخنان صحابه و شخصیتهای
نزدیک عصر پیامبر  را به عنوان سند تفسیر نقل میکنند .ما در این بخش سخنان
ائمه «علیهم السالم» را سند میگیریم که آنها را عِدل قــرآن و ثِقل دوم میدانیم .برای
ما معتبرترین سند در تفسیر قرآن اظهارات ائمه «علیهم السالم» است ،به شرط اینکه
صحیح باشد.
شیوه دیگر تفسیر قرآن به قرآن است .خیلی از مفسران قرآن را یکپارچه نگاه
میکنند و مضامین آیاتی را که ابهام دارد ،با مراجعه به سایر آیات کشف میکنند .این
هم خیلی مؤثر است .خیلی از آیات هستند که به تنهایی ابهام دارند ،ولی وقتی کنار
آیات دیگر میگذاریم ،روشن میشود مضمون آیه چیست .خود این یک شیوه
تفسیری است .سند هم داریم که «فَاِنَّ القُرآنَ يُفَنِّرُ بَعضُهُ بَعضاً».

1

دانشمندان مختلف که تخصصهایی در علوم دارند ،دانش و تخصص خود را در
تفسیر قرآن بکار میگیرند که مطالب بدیعی هم میآورند .مثال فالسفه از دید دانش
فلسفی مطالب جالبی را در تفسیر قرآن میگویند که محدثین ندارند .امروز
روانشناسان مطالب جالبی را از قرآن میفهمند که دیگران به آنها توجه ندارند .علمای
علوم طبیعی ،تاریخ و بسیاری از رشتهها بر اساس دانش خود مطلبی از قرآن میفهمند.
بخصوص کسانی که در علوم انسانی تخصص دارند ،مطالب جدیدتری از قرآن

« – 4همانا قرآن ،بع ضی از آیاتش ،بع ضی دیگر را تف سیر می کند» بحاراالنوار ،محمدباقر مجل سی،
ج  ،31ص .043
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میفهمند .چون قرآن بیشتر از سایر دانشها ،به علوم انسانی پرداخته است .به علوم
طبیعی ،فنی و دانش صِرف کمتر توجه میکند ،مگر اینکه اشارات زودگذری داشته
باشد .لذا هر یک از دانشمندان علوم انسانی در تخصصهای خود برداشتها و
تفاسیری از قرآن دارند که انصافاً ارزشمند است.
بنابراین نمیتوان یک جمعبندی ارائه داد که مثال چه تفسیری از چه جهت
موردتوجه است .در کل اگر انسان بخواهد قضاوت کند ،اوّل باید بررسی جامعی
داشته باشد .البته بررسیهایی شده و کتابهای جامعی در این زمینهها هست .میتوان
در مذاکرات و میزگردها  -نه در یک مصاحبه کوتاه  -باز کرد .اگر بخواهیم در یک
مصاحبه به آن مسایل بپردازیم ،حق قرآن زایل میشود .االن وارد محتوا نمیشویم.
یکی از شایعترین تفسیرهای قرآن تفاسیری هستند که به مسایل علوم اجتماعی و
مسایل اخالقی میپردازند .بخش زیادی از قرآن متوجه این مسایل است .بخشی از
آیات که بین  322تا  122و گاهی بیشتر را هم شامل میشود ،آیات االحکام است.
یعنی مسایل فقهی و قانون اساسی است .خیلی از تفاسیر مستقال به آیاتاالحکام
پرداختند .شاید قویترین تفاسیر در حوزههای علمیه اینگونه تفسیرها باشند .چون
فقها ریزهکاریهای زیادی در فقه دارند و جزو علوم پیشرفته انسانی است .لذا با
اشارات قرآن مطالب زیادی از فقه میبینند.
امّا کاری را که من کردم که فعال تفسیر راهنما نتیجه آن است و چیزهای دیگری
هم ادامه دارد ،بیشتر توضیح میدهم .چون فکر میکنم اگر مخاطبان شما با این تفسیر
آشنا باشند ،مایل هستند بیشتر بدانند .با استناد به تفاسیر موجود که با گروه محقق
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اکثر آنها را دیدم و با استناد به برداشتهایی که از تفاسیر دیگر و خود قرآن داشتم و
با توجه به احادیث  -چه روایات شیعی ،چه روایات اهل سنت  -کار جدیدی را
شروع کردم که در نیمه راه تبدیل به تفسیر شد و در نهایت راه کتابی بهعنوان فرهنگ
قرآن که در اوّل کلید قرآن مطرح بود ،خواهد شد.
علت این است که در زمان طلبگی که درباره مسایل عمده دینی تحقیق میکردیم،
برای هر موضوعی به قرآن مراجعه میکردیم .فرض کنید میخواستیم نظر قرآن راجع
به جهاد ،امر به معروف ،صبر ،تقیه و بخصوص مسایلی که آن موقع در مبارزه مورد
نیاز بود و اصول اخالقی و حکمت عملی را بدانیم میبایست یکبار قرآن را
میخواندیم .خواندن قرآن هم کافی نبود .قرآن را میخواندیم و گاهی به تفسیر احتیاج
داشتیم و میبایست همه تفاسیر را نگاه میکردیم .مثال اگر بنا بود درباره جهاد در
قرآن تحقیق کنیم ،میبایست مدتهای طوالنی کار میکردیم تا بگوییم نظر قرآن این
است.
برای این بخش در گذشته کار زیادی برای قرآن نشده است .در یکی دو قرن اخیر
اروپاییها ،مصریها و دیگران تفصیل االیات و کتابهای دیگر نوشتند که خیلی مختصر
و محدود است .بنابراین به فکر افتادیم که جای خالی چنین اثری را در کتابخانه
محققان اسالمی که میخواهند نظر قرآن را در مورد همه چیز بدانند ،پر کنیم .خودم
در این فکر بودم .شأن نزولی دارد .در سالهای  15و  11در زندان بودم .یک دانشجوی
ایرانی که از کنفدراسیون اروپا آمده و مثل ما در زندان و در مقابل سلول من بود.
چون پدرش یک افسر ارشد ارتش بود ،مالحظاتی نسبت به او بود .قبولش داشتند و
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کمک میکردند .کتابی به او داده بودند که گاهی به من میداد و میخواندم .یک
دانشمند روسی کتابی درباره تاریخ اسالم نوشته و ادعا کرده بود قرآن کتاب اشراف
است .میخواست با تحلیلهای مادی و ماتریالیستی بگوید اشراف جزيرةالعرب به فکر
افتادند اعراب را متحد کنند لذا اسالم را اختراع و چیزی به نام قرآن ارائه کردند .آنها
که وحی و خدا را قبول ندارند .همه چیز را مادی و بشری میدانند .نوشته بود :قرآن
به منظور متحد کردن مردم جزيرةالعرب کتاب اشراف است .من که کمی با قرآن آشنا
بودم ،دیدم کامال برعکس است .قرآن در اکثر آیاتش ،به خصوص آیات مکی با
اشراف قریش و سایر اشراف درگیر است که مردم را استثمار میکردند .نوعاً در
طوایف خود مسلط بودند و حقیقتاً به مردم ظلم میکردند .بیشترین جنگهایی که علیه
پیامبر  بود ،از طرف اشراف بود .تعجب کردم که دانشمند روسی این قدر برعکس
حرف میزند .به فکر افتادم آیات مربوط به اشراف را از قرآن جمع کنم .کاغذی در
زندان نبود و روی پاکت وسایلی مثل میوه که برای ما میآوردند ،یادداشت میکردم.
مجموعهای از آیات را درآوردم که با مستکبرین و اشراف برخورد جدّی دارد .دیدم
اگر به همه موضوعات بپردازیم ،چه چیزهای خوبی کشف میشود.
کمکم تعمیم دادم .بیرون که آمدم ،این بحث را با دوستان پی گرفتم و گفتند :همه
موضوعاتی که در قرآن هست ،دستهبندی شود .آیات راجع به آسمان ،زمین ،آب ،ابر،
کرات ،ذرات ،کهکشانها ،گیاهان ،حیوانات ،بهشت ،جهنم ،ثواب ،عقاب و مسایل
دیگر فراوان است .کسانی که قرآن را مطالعه کردند ،میدانند راجع به هر موضوعی
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در قرآن مطلب داریم .باید همه اینها را جدا کنیم تا ببینیم قرآن راجع به اینها چه گفته
است .این مجموعه به دیگران که میخواهند قرآن را تفسیر کنند کمک میکند.
از زندان که بیرون آمدم ،این کار را شروع کردم .ولی چون وقت زیادی میبرد،
موفق نشدم کار را به جایی برسانم .آخرین بار که به زندان افتادم و معلوم شد که باید
چند سال در زندان باشم ،در زندان شروع کردم .این موقع به ما کتاب میدادند و چند
تفسیر را تهیه کردم .همه قرآن را با این دقّت خواندم .از هر آیهای مطالب را بیرون
آوردم .فرض کنید از «بِنمِاهللِالرَّحمنِالرَّحيمِ» اوّل آیه را با دقت مطالعه میکردم و
تفاسیر مربوط به این را میدیدم و میگفتم :در این آیه راجع به این موضوعات مطالبی
هست .موضوع را کنار بخش مربوط به آیه میگذاشتم که یک فیش میشد.
تقریبآ سه سال کامل در قرآن این کار را کردم .کار من بعد از نماز صبح که بیدار
میشدم ،تا ظهر همین بود .جز روزهایی که میبایست به هم زندانیها خدمت کنم،
کار دیگری بر عهده نمیگرفتم .خدمت را هم تقسیم کرده بودیم .مطالب همه آیات
قرآن را جدا کردم .بیش از  422هزار یادداشت برداشتم که در  01دفتر  022برگی
بود .هدف اساسی من کلید قرآن بود .مثال اگر میخواهید بدانید قرآن راجع به آسمان
چه گفته ،کلمه آسمان را در کلید قرآن پیدا میکنید و همه آیات مربوط به آسمان را
در ذیل آن میبینید .ترتیب فرعی هم دارد .یا مفاهیم حقوقی ،مثل زن ،مرد ،طفل،
کودک ،شیر دادن ،حضانت و طالق .اگر بخواهید بدانید که قرآن راجع به یک کلمه
چه گفته ،آن کلمه را در کلید پیدا میکنید و تمام مطالب قرآنی را ولو با تفسیــر

آشنایی با چهرة قرآنی آیتاهلل هاشمی رفسنجانی

40

دیگران ،روایــت ،شأن نزول و استنباط در ذیل همان کلمه پیدا میکنید .بنا بود هر
چه که ممکن است در قرآن باشد ،در این کتاب آورده شود.
البته بیرون آوردن  01دفتر از زندان داستانی دارد که کار سختی بود .وقتی آزاد
شدم ،انقالب داشت پیروز میشد و فرصت کار علمی نداشتم .این یادداشتها را به
صدا و سیما دادم که بچههای دانشجو جمع شده بودند .آنها به مفاهیم قرآنی احتیاج
داشتند و دفترها هم آماده بود .این فیشها به ترتیب آیات بود .ممکن بود کلمه آسمان
در همه سورهها باشد که در سراسر  01دفتر متفرق بود .در صدا و سیما مطالب را
جمع کردند .مثال فیش مربوط به آسمان ،زمین ،درخت ،اقیانوس ،رودخانه و مطالب
دیگر را کنار هم آوردند که فایلهای بسیار زیادی ساخته شد .بهاندازه یک فقسه فایل
درآورده و آنها را از هم جدا کرده بودند.
یعنی مطالب را از دفترها به فایلها منتقل کردند .البته ناقص بود .چون مهارت
چندانی نداشتند .بعد به واحد معارف دینی حزب جمهوری اسالمی دادم که آن موقع
آقای دعاگو اداره میکرد .ایشان قدری روی فیشها کار کرد که روزنامه جمهوری
بخشی از آنها را در چند شماره پخش کــرد تا صاحبنظران برای تحلیــل نظر
بدهند که ناتمام ماند .بعداً آقای جنتی که در سازمان تبلیغات اسالمی بودند ،گفتند:
به ما بدهید تا تنظیم نهایی کنیم .دادم و نتوانستند کار زیادی کنند .یعنی نرسیدند .دفتر
نشر معارف اسالمی هم که قبال به کمک شهید باهنر و دیگر دوستان با اموال مرحوم
تولیت تأسیس کرده بودیم و هنوز کار میکند ،گرفت تا کار کند که نتوانست تا اینکه
مسؤوالن دفتر تبلیغات قم پیشنهاد دادند که به آنها بدهم .من همه دفاتر و مجموعه
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کارهایی را که دیگران کرده بودند ،به دفتر تبلیغات اسالمی قم دادم و آقایان شروع به
تنظیم کردند .وسط کار به تفکری رسیدند که نتیجهاش تفسیر راهنما شد .چون بنا
بود کلید قرآن بنویسیم که االن دارد نوشته میشود .آن کتاب که چاپ شود ،هدف
اصلی من تأمین میشود که همه موضوعات از هم جدا شود و کنار هم قرار بگیرد و
آیات مربوط به آنها یکجا جمع شود .گفتند این یک تفسیر است .چون هر آیه را که
میخواستید تفکیک کنید ،تفسیر ریز کردید .برای هر کلمه و موضوع آیات را دارید.
چرا اوّل تفسیر را ننویسیم .نکته دوم اینکه این به زبان فارسی است و ما تفسیر جامعی
به زبان فارسی نداریم .تفسیر تفکیکی هم است .یعنی وقتی کسی موضوعی را در
آیهای بخواند ،میفهمد در این آیه  02موضوع دیگر هم هست .مثال این جلد پنجم
است .مثال در آیه «ذلِكُمُ اهللُ رَبُّكُمْ ال اِلهَ اِلّا هُوَ خالِقُ كُلِّ شَیْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَ هُوَ عَلی كُلِّ
شَیْءٍ وَكيلٌ»  41مطلب درآوردیم.
وقتی وارد موارد شویم ،خیلی زیاد است .مثل آسمان ،خالق ،آفرینش ،اسماء و
صفات خدا ،وکیل ،الوهیت ،انسان ،مسؤولیت ،تدبیر ،انگیزه ،توحید ،جهان بینی ،خدا،
ایدئولوژی ،ابداع ،بینیازی ،تنزیه ،خالقیت ،فرزند ،ربوبیت ،نظارت ،وکالت ،زمین،
شرکت ،عبادت ،عصیات ،علم ،معبود و موجودات که هر کدام زیر مجموعههای ریزی
دارند.
مجموعاً  02جلد تفسیر میشود که هر جلد  322تا  122صفحه است .از نظر من
تمام شد و تا بحال  43جلد چاپ شد و  0جلد زیر چاپ است .ولی کار اصلی من
که کلید قرآن بودو االن فرهنگ قرآن شده ،ازاین بیشتر میشود .فرهنگ  55جلد شده
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است .مواردش آماده است و فقط تنظیم میخواهد .به کامپیوتر دادند .خودش
موضوعات را در یک جا جمع میکند .االن کامپیوتر کارها را آسان کرده است .قبال
دانشجویان باید مینشستند و موضوعات را جدا میکردند.
فرض کنید اگر راجع به تربیت کلمه داشتیم ،در هر جای قرآن که بحث تربیتی
باشد ،آیات مربوط به تربیت یک جا جمع میشوند .از فرهنگ اآلن به صورت
آزمایشی  4جلد را از حرف «آ» چاپ کردیم تا صاحب نظران ،علما و دانشمندان
ببینند و اگر نقادی و یا پیشنهاد اصالحی و اشکالی دارند ،به ما بدهند تا فرهنگ کامل
داشته باشیم .پیشنهادهای خوبی هم به دستم رسید .االن  3جلد را پیش من آوردند
که دارم بررسی نهایی میکنم .به نظرم باید زیر چاپ رود .هدف اصلی من آن بود،
ولی تفسیر که با پیشنهاد دفتر تبلیغات قم بود ،یک کار وسطی است که خوشبخاته
مورد توجه قرار گرفته است .برای فارسی زبان و همه قابلاستفاده است .البته یک
مقدار از مطالبش فنی و علمی است .بخشهایی احتیاج به تخصص دارد و بیشتر
عمومی است و همه میتوانند استفاده کنند .حداقل اینکه ترجمه آیات است و کلماتی
توضیح داده شد.
برای کسانی که میخواهند بنویسند یا سخنرانی کنند ،میتوانند آیه را ببینند که
 42یا  02موضوع دارد و میتوانند راجع به آن حرف بزنند .بیشتر آرزویم کلید قرآن
است و فکر میکنم اگر آن کتاب در کتابخانه افراد باشد ،میتوانند خیلی راحت بفهمند
که در قرآن راجع به مثال فالن کلمه چه آیاتی است .میتوانیم  CDکنیم و در اختیار
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کسانی که کامپیوتر دارند ،بگذاریم که میتوانند با زدن یک دکمه خیلی راحت بفهمند.
این مطالب چیست و در کجای قرآن است.
بعد از تفسیر به فکر دائرةالمعارف افتادند .دفتر تبلیغات اسالمی قم به دنبال این
رفت که دائرةالمعارف قرآن بنویسد .چیزهایی که من نوشتم ،مختصر بود که  53جلد
شد .در دائرةالمعارف هر واژهای را شرح میدهند .از آن هم یک جلد را آزمایشی
چاپ کردند و در اختیار صاحبنظران گذاشتند که عده زیادی مشغولند و دارند کار
میکنند .البته من آن را کمتر میبینم و فقط گاهی نظر میدهم .ولی کلید یا فرهنگ
قرآن را متصدی هستم تا آنچه میخواهم ،شود.
فکر میکنم مسئله بسیار مهم و جایش در کتابخانههای دنیا خالی است .تفسیر کم
نیست .هر کس با سلیقهای که بخواهد تفسیر بخواند ،فارسی و عربی وجود دارد.
ترجمه قرآن هم فراوان است .تفکیک مطالب قرآن نیست که واقعآ مورد نیاز همه،
بخصوص محققان است که میخواهند نظر قرآن را به صورت جامع راجع به مطالبی
ببینند که بحمداهلل مقدماتش فراهم شده است .محصول کار زندان است .زندان
ضررهای زیادی برایم داشت ،ولی در آن سه سال که توانستم با فراغت کامل کار
متمرکز انجام دهم ،نتیجه خوبی به دست آوردم .همیشه خداوند را شکر میکنم که
اگر زندان نبودم ،کارهای جاری فرصت نمیداد که آن کار بزرگ را زمینهسازی کنم.
البته باید از دوستان خوبی که این کار را تکمیل کردند ،صمیمانه تشکر کنم .چون من
دو ،سه تفسیر را دیده بودم و آقایان تقریبآ همه تفاسیر مهم را نگاه کردند که اگر
مطلبی از قلم افتاده اضافه کنند و اگر نیاز به توضیح داشت ،دادند که در کاملتر شدن
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تفسیر تأثیر داشت و االن هم در جمع کردن کلمات و تنظیم فرهنگ قرآن کارهای
خوبی کردند .همه آرزویم این است که تا زنده هستم شاهد این باشم فرهنگ قرآن
دراختیارمحققان قرار گیرد .خوشبختانه ترجمه این اثر حداقل به عربی خیلی آسان
است .چون عمدتآ کلمات درایننوع بحثها عربی است .با کمی کارکردن میتوانیم
ترجمه عربیاش را تهیه کنیم که در کشورهای عربی طالب زیادی دارد.
علمای پاکستانی مطلعشدند وشروع به ترجمه اردوی تفسیر کردند که چند جلد
ترجمه و درپاکستان توزیع شد وبسیارمورداستقبال اهلعلم وعالقهمندان علوم قرآنی
قرارگرفت .پیشنهادهایی به مارسیدهکه به زبانهایانگلیسی ،فرانسوی ،آلمانی و ترکی
ترجمه کنند .منتظریم ببینیم کسانیکه میخواهند ترجمه کنند ،صالحیت دارند یا نه.
با این مقدار تفسیر که منتشر شد و سایر دانشمندانی که کمتر با زبان فارسی آشنا
هستند ،این تفسیر را شناختند ،االن برای ترجمه این اثر مراجعات زیادی به ما میشود
که تا بحال از زبانهای انگلیسی ،فرانسوی ،آلمانی و ترکی تقاضای ترجمه داشتیم.
داریم بررسی میکنیم آیا صالحیت این کار را دارند یا نه .چون قرآن باید خیلی دقیق
باشد .اگر ضعیف و یا غلط ترجمه شود ،خطرناک است .اوّل باید صالحیت مترجمین
را بدانیم تا اجازه دهیم.
فکر میکنم اگر کلید یا فرهنگ قرآن منتشر شود که بیشتر مورد نیاز محققان است،
زبانهای زیادی که مسلمانان استفاده میکنند برای ترجمه بیایند .البته قدم بعدی که
دائرةالمعارف است ،یک کار طوالنی خواهد بود .االن برای کلید قرآن همه چیز
آمادهاست وفقط نظم نهایی وچاپ ماندهکه انشاءاهلل به زودی تمام خواهد شد.
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مصاحبه آیت اهلل محمدهادی معرفت
در خصوص تفسیر راهنما
تفسیر راهنما و راهیابی به بطنهای قرآن
* ضمن تشکر از جنابعالی که این فرصت را در اختیار ما گذاشتید ،به حضورتان
عرض میشود که مرکز فرهنگ و معارف قرآن در آستانة برگزاری همایش بزرگداشت
انتشارآخرین جلد تفسیر راهنماست .آنچه برای دستاندرکاران تفسیر راهنما مهم
است ،دیدگاه بزرگان ،محققان و پژوهشگران عرصة قرآن است تا با محاسن و معایب
کار آشنا شوند و در آینده ،از رهنمودهای امثال جنابعالی در کارهای پژوهشی قرآنی
بهره گیرند و رهیافتی باشد در راستای بازنگری و یا بازنگاری تفسیر راهنما و نیز
پربارتر شدن دیگر تفاسیر و آثار قرآنی .نخستین پرسش دربارة جایگاه تفسیر راهنما
در میان تفاسیر عصری است؟
پیش از بیــان موقعیــت و جایگـاه تفسیر راهنما باید عـرض کنم که هدف و
انگیـزة جناب آقای هاشمی چه بوده است .مسألهاین است که قرآن بهتدریج
درطولبیستوسه سال نازل شده است و این طور نبوده که یکجا و یک مرتبه از اول
تا آخرش نازل شده باشد؛ پس قرآن در شرایط و موقعیتهای مختلف نازل شده و
بیشتر آیات آن ناظر به پیش آمدها ،رخدادها و شرایط موجود زمان و مکان نسبت به
اشخاص خاص است .گاهی اختالفی ،مسألهای و جنگی پیش میآمد و نیاز بود که
وحی بیاید و حکم مسأله را روشن کند .وقتی وحی میآید برای حل مسأله یا مشکلی
که در شرایط خاص پیش آمده ،این وحی ناظر به آن شرایط خاص است؛ از این رو
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آیات قرآن از ویژگی گفتاری برخوردار است .ما در بحثهای علوم قرآنی گفته ایم
که سبک قرآن «گفتاری» است نه «نوشتاری»؛ یعنی کتاب به معنای اصطالحی امروزی
ما نیست ،بلکه شبیه مجموعه سخنرانیها و گفتارهایی است که گردآوری شده باشد؛
مانند همین نهجالبالغه که دربردارندة سخنرانیها ،نامهها و کلمات قصارحضرت
امیرالمؤمنین  است .
از ویژگیهای گفتاری بودن ،تکیه متکلم بر قراین موجود است .گوینده در بیان
مطالب و مسائل خود به قراین حالیه و مانند آن توجه دارد و بر آن تکیه کرده ،مطلب
را باتوجه به این قراین القا میکند؛ پس برای کسانی که در آنجا حضور ندارند ،وقتی
این کالم را میخوانند ،مبهم میشود؛ زیرا آن قراین حالیه و شرایط گفتگو وجود
ندارد؛ از این رو است که برای فهم آن گفتار و کالم باید شرایط را بیان کرد تا خواننده
در آن فضا قرار گیرد و با کالم ارتباط برقرار کند .مفسران به همین جهت است که
برای فهم کالم وحی به اسباب نزول و شأن نزول تکیه میکنند ،و این تنها به خاطر
ویژگی گفتاری بودن قرآن است .
از سوی دیگر ،مسألهای است که پیامبر نیز آن را بیان داشته است و آن اینکه قرآن
بهعنوان یک قانون اساسی جاویدان و دستور و برنامة جاوید است و به این عنوان
نازل شده تا برای جامعة انسانی یک اساسنامه دائمی و ابدی باشد ،اما چگونه قرآن
میتواند چنین باشد و حال آنکه خطابات قرآن نوعاً شخصی است و قضایای آن از
قبیل قضایای شخصی است نه حقیقی؟ چگونه میتوان میان جاودانگی و اساسنامه
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همیشگی بودن با خطابات شخصی جمع کرد؟ این قضایای شخصی به چه کار کسانی
میآید که در آینده میآیند و ارتباطی با قضیة شخصی ندارند؟
اینجاست که قرآن هنر به خرج داده؛ به این معنا که در کنار راهحلهایی که برای
مشکالت و معضالت موجود در عصر نزول و شرایط خاص ارائه داده ،بهگونهای
تنظیم شده که برای تمام مشکالت آینده و هر شرایط دیگری قابل استفاده است؛ برای
مثال ،پزشکی برای شخص خاصی در شرایط خاصی نسخه ای را مینویسد .سه روز
دیگر وقتی بیمار نزد پزشک می رود ،پزشک آن نسخه را عوض میکند؛ زیرا نسخه
پیشین برای شرایط خاص و زمان خاص نوشته شده بود و اکنون شرایط تغییر کرده،
پس باید نسخة دیگری بنویسد؛ یعنی سه روز دیگر ،نسخة قبلی به درد همان بیمار
هم نمیخورد؛ چون شرایط زمانی ،آب و هوا ،شرایط جوی ،غذا و حتی فقر و ثروت
در تجویز دارو نقش دارد و موجب میشود نسخههای متعددی پیچیده شود.
کتابهایی وجود دارد که برای درمان و عالج بیماریهای زمستانی ،تابستانی ،بهاری
و پاییزی ،وضعیت زندگی ،فقر ،ثروت و مانند آن نسخههای مختلفی را تجویز
میکنند .
قرآن با آنکه نسخه های خاص برای بیماری خاص در شرایط خاص و بهصورت
قضیه شخصی است ،بهگونهای است که میتوان از آن همیشه و در همه شرایط استفاده
کرد .این قضایای شخصی در حکم قضایای حقیقی است .این از هنرهای قرآن است.
بیان دیگر این مطلب همان است که در روایات از آن به ظهر و بطن تعبیر شده است.
قضایای شخصی ظاهر قرآن است و قضایای حقیقی باطن قرآن .پیامبر اکرم  اصرار
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دارند که قرآن چنین است و می فرمایند« :ما مِن آيةٍ اِالّ ولَها ظَهرٌ و بََنٌ؛ هیچ آیهای
نیست مگر آنکه برای آن ظاهر و باطنی است».
بنابراین ،توجه به این نکات برای بهرهگیری از قرآن ضروری است .مفسر باید در
تفسیر آیات خود را از این قیود برهاند تا مفهوم کلی و عام را بفهمد .همین مفهوم
عام و کلی است که دائمی است و ثبات دارد و بر همة شرایط ،مکانها ،زمانها و
اشخاص منطبق میشود و این همان یافتن باطن قرآن است .پس نباید به سطح ظاهری
قرآن و آیات اکتفا کرد ،بلکه باید به عمق و ژرفای قرآن نگریست؛ اگر آیه دربارة
شخصی ،جریانی ،زمانی ،مکانی و حادثه ای نازل شده ،باید از این قیود گذشت و به
ژرفا و عمق و باطن آیه دست یافت .حقیقت آیه همان بطن آیه است .این بطن آیه و
قرآن است که بقای قرآن را تضمین میکند .جاودانگی قرآن را بطن و حقیقت آیات
تضمین کرده است .نه ظاهر آن؛ ظهر آیه زمان مند است و بقا ندارد و دهری است .
آیا این حقیقت و ژرفا بطن قرآن است یا تأویل آن؟
این بطـن است؛ من دربـارة باطن قرآن میگویم نه تأویل قرآن؛ چون وضعیت
تأویل دشوارتراست .آنچه میگویم دربارة بطن قرآن است .ما امامان
معصوم «علیهمالسالم» را به عنوان «بطن شناس» درجه یک می شناسیم .آیا ائمة اطهار
«علیهم السالم» راه پیبردن به باطن و بطون آیات را به ما نیاموخته اند؟ آیا راهِ گشودن
بطن قرآن را به ما آموزش نداده اند؟ اگر آموزش نداده اند ،تقصیر کرده و به قرآن
جفا نموده اند! پیامبری که در مأل عام می گوید :قرآن دارای بطن است ،همان پیامبر
کلیدش را نیز به همة مردم گفته است .حال اگر بگوییم :یا رسول اهلل! این بطن قرآن
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را چه کسی می فهمد ،و آن حضرت پاسخ دهد :تنها علی  ، این به ما برمیخورد؛
چرا تنها علی  ؟! پیامبر چنین کاری نکرد ،بلکه در مأل عام به همه گفته که قرآن
دارای بطن است .
«عبیده سلمانی» که از تابعین است ،با «مرّة همدانی» و چندتن دیگر از تابعین به
خدمت امیرمؤمنان علی  رسیدند و عرض کردند :ما در متشابهات چه کنیم؟ فرمود:
«عليكم بالعترة ؛ بر شماست که به عترت طاهرین رجوع کنید ».یعنی راهی که
امیرمؤمنان رفته بایدازهمان راهرفت .علی  رابهعنوان راهنمایکلید بطن بشناسید.
ازاینرو بنده درتفاسیر و کتابهایی که نوشتهام ،تفسیرهایی را که ائمه«علیهمالسالم»

ارائه کردهاند ،به عنوان راهنمای مفسران مطرح کردهام .روایات تفسیری در حقیقت
راهنمای آموزشی تفسیر و بیان کلید راهیابی به موضوعات و مفاهیم و بطون قرآن
کریم است .آنان به ما یاد می دهند که قرآن را چگونه تفسیر کنیم .بیشتر جاهایی که
امیرمؤمنان  آیهای را تفسیر کرده ،به ما آموخته که چگونه باید تفسیر کرد .ائمه
«علیهم السالم» کوشیدند تا مفسر را با ریزهکاریهایی که در قرآن است ،آشنا کنند؛
یعنی شما بروید دنبال آن ریزهکاریهایی که در آیه هست ،آنگاه بطن آیه ظاهر و
روشن میشود؛ پس این مسأله از همان آغاز قرآن مطرح بوده است که قرآنیت قرآن
به بطن قرآن است و پیامبر نیز بر همین نکته تأکید دارد .حال اگر ما بخواهیم به عنوان
پژوهشگران قرآنی این بطن را بگشاییم و این مفاهیم را از بطن قرآن استخراج کنیم،
چه باید بکنیم؟ این مفاهیم و معارفی که همیشگی و برای همگان است ،چه کاری
باید انجام دهیم تا آنها را دریابیم؟آیا باید صبر کنیم تا امام زمان

«عجل اهلل تعالی فرجه
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الشریف» ظهور کند؟ البته نباید بیکار بنشینیم ،بلکه باید دنبــال فهم بطن قــرآن باشیم؛
اما چگونــه میتوانیم به بطون آیات دست یابیم؟

پیامبر این راه را نشان داد و روش بطنشناسی را آموخت .وقتی از پیامبر 
پرسیدند ،پاسخ داد« :ظَهرُهُ تَنزيلُهُ وَ بََنُه تَأويلُه؛ ظاهر قرآن ،تنزیل آن و باطنش تأویل
آن است ».این حدیث نبوی راه را گشود .
ظهر قرآن تنزیل قرآن است؛ یعنی آیه برحسب مناسبات و شرایط خاص نازل
شده است که همان ظاهر و قضایای شخصی است .وقتی از پیامبر در مورد انفال
پرسیدند ،حضرت فرمود« :صبر کنید تا ببینم خداوند چه میفرماید؛ سپس آیه نازل
شد« :يَنْئَلُونَكَ عَنِ الْاَنـْفالِ قُلِ الْاَنـْفالُ لِلهِ( »...انفال )4،این ظهر قرآن است« .بطنه
تأویله» یعنی تو باید از این تنگنای شرایط آیه و مناسبات و قضایای شخصی آن عبور
کنی و بگذری و از قید «زمان و مکان و افراد» رها شوی و به هدف اساسی آن ارجاع
دهی و به سراغ آن بروی .آن بطن ،هدف و حقیقت آیه است .
یک مثال می زنم :مشرکان شبههای داشتند و آن این بود که «ماۤ اَنْزَلَ اهللُ عَلی
بَشَرٍ« »...بشر» یعنی چه؟ بشر از عالم ماده و ظاهر است؛ بشر که نمیتواند فرستادهای
از عالم غیب باشد؛ کسی میتواند خبری از عالم غیب بیاورد که خودش از آنجا آمده
باشد .قرآن به این شبهه مشرکان یک جواب نقضی و یک جواب حلّی میدهد .در
یکجا میفرماید« :وَلَوْ جَعَلْناهُ مَلَكًا لَجَعَلْناهُ رَجُلًا وَ لَلَبَنْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِنُونَ» (انعام)3،
اگر فرشته و ملک می فرستادیم آن را مردی قرار می دادیم و امر او را بر ایشان مشتبه
میکردیم؛ یعنی ملک نمیتواند با همان حقیقت اصلی خودش از عالم غیب به عالم
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ماده بیاید و به شما پیام خدا را ابالغ کند .ملک اگر به عنوان رسول میآمد،
بازمیبایست به شکل یک انسان و بشر درمیآمد که در آن صورت هم امر بر شما
مشتبه می شد که این ملک است یا بشر؟ یعنی همان می شد که دربارة رسول بشری
می گویید .از کجا معلوم است که تو فرشته ای ،چون تو ادعای ملکبودن را داری؟
پس شبهه همان گونه باقی میماند و در نتیجه پس این حرف اصالً معقول نیست .
از سوی دیگر ،قرآن به مشرکان می گوید :شما از اصحاب ادیان که در کنار شما
زندگی میکنند ،بپرسید که آیا پیامبرانشان ملک بودند یا انسان؟ «فَنْئَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ»
(انبیاء )1،دربارة موسی و عیسی و دیگر پیامبرانشان از آنان سؤال کنید« :وَ ما اَرْسَلْنا
مِنْ قَبْلِكَ اِلّا رِجالًا( »...یوسف)423 ،یعنی ما پیش از تو هرچه پیامبر فرستادیم ،از
جنس بشر بوده اند .شما کافی است از همین اهل کتاب دربارة آنها بپرسید .اینها همه
انسان و بشر بودهاند.
قرآن اینگونه با شبهات برخورد میکند .مشرکان شبهه ای را مطرح ساختند و
قرآن آن را حل کرد آیه در ظاهر برای حل مشکل و معضلی که مخصوص مشرکان
بوده ،نازل شده است؛ این اقتضای ظهر قرآن است .حال پیامبر به ما میفرماید« :تو
دنبال بطن آیه باش!» امام باقر  نیز چنین فرمانی میدهد و توضیح میدهد که بطن
قرآن تأویل آن است .در ظاهر مخاطب آیه مشرکان بودند .حال این پرسش مطرح
است :مشرکان «بِماهُم مُشرِكُون» مراد هستند یا «بما هم جاهلون»؟ به نظر میرسد
مشرک «بِما هُوَ مُشرِک» مالک نیست ،بلکه «بما هو جاهل» مراد است .حال ،جاهل
باید چه کار کند؟ باید از اهل کتاب بپرسد ،و اینکه از اهل کتاب بپرسد به چه اعتبار
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است؟ به این اعتبار که اهل کتاب هستند یا به این اعتبار که آنان عالم هستند؟ فرض
دوم مراد است؛ یعنی به جهت عالم بودن است نه به جهت اینکه آنان اهل کتاب
هستند .
موضوع مسألة شک در نبوت بود ،و اینکه آیا بشر میتواند پیامبر باشد یا خیر؟
حال آیا خصوص همین مسأله موضوعیت دارد یا آیه برای بیان یک قاعدة کلی و
اصلی از اصول آمده است؟ به این معنا که «کُلُّ مَجهُولٍ سِواءٌ کانَ مِنَ االُصُولِ أم مِنَ
الفُرُوعِ یَنبَغی رُجُوعُ الجاهِلِ اِلَی العالِمِ»؛ اینجا عقل حکم میکند که مراد بیان اصل و
قاعدة کلی است .این همان بطن و هدف آیه است؛ پس هدف کلی آیه این است« :كُلُّ
جاهِلٍ بِاَيِّ مَناَلَةٍ يَنبَغی لَهُ اَن يَرجِعَ اِلَی العالِمِ بِها» در اینجا با «الغایخصوصیت» ،جواز
تقلید عامی از فقیه عالم را استنباط می کنید .پس آیه کاربردهای متعددی دارد و
دربردارندة یک اصل و قاعدة کلی است .این هدف و قاعدة کلی است که همیشگی
و موجب جاودانگی آیات قرآن شده است .قانون کلی این است که انسانها در مسائلی
که دربارة آنها تردید یا شک دارند ،به آنکس که به آن آگاهی دارد ،رجــوع کنند؛
پس با تأویــل بردن ،بطن و هدف آیه پیدا میشود« .بطن» یعنی چه؟ یعنی همان
«مفهوم عام» که مقصد اصلی قرآن و جاویدان بودن قرآن به همان است .
چگونه میتوان به بطن قرآن دست یافت؟
برداشت از آیه و به دست آوردن بطن خود دارای معیار است؛ زیرا ممکن است
هرگونه برداشتی بشود؛ پس استنباط از بطن معیار دارد و باید آن معیار را شناخت .
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ما حدود بیست سال دربارة بطن و تأویل فکر کردیم تا مطلب را روزبه روز
واضحتر نماییم .در التفسیراألثری الجامع کوشیدیم تا آن را به نحو روشن تری بیان
کنیم .برای مجمع دارالتقریب بین المذاهب یک نوشته  522صفحه ای نوشتیم و آنجا
به این مسأله پرداختیم .آن آخرین نظریه ای بود که بدان رسیدهایم ،و در آن کتاب
شرایط را بیان کردیم تا معیار روشن شود .اولین نکته در نیمة شعبان در مشهد در
گفتگویی با عالمه فضل اهلل جرقه زد ،و آن اینکه بطن و تأویل همان برداشتهای کلی
از قرآن است ،منتها ضابطه مند و برپایه و اساس معیار مشخص .پس نباید به مدلول
لفظی ،مطابقی و سطحی قرآن اکتفا و اقتصار شود ،بلکه باید در آیات تعمق کرد و
درون نگری نمود .بطن همین تعمق در آیات قرآن است .این برداشتهای کلی است
که هدف قرآن ،پیامبر و امامان معصوم «علیهم السالم» است .این برداشتهای کلی که
از آیات میشود و تفسیر راهنما نیز براساس همین برداشتها شکل گرفته است ،بطن
و تأویل قرآن است؛ زیرا ما پذیرفته ایم که قرآن هفت یا هفتاد بطن دارد ،ما همة اینها
را قبول داریم و این حرف معقولی است؛ زیرا از یک آیه برداشتهای عرضی یا طولی
میشود و همه برای خود مثال صادق دارد؛ این شیوة کار دقیقاً کاری اساسی ،زنده،
پویا و استوار است که در تفسیر راهنما انجام شد .البته خودم با کار و شیوة برداشتها
آشنایی دارم .در زمان آقای ایازی در محاکمات و داوریی که میان آقای ایازی و
صالحی نجف آبادی انجام شد ،حضور داشتم .آنجا دیدم که روش خوبی برای
برداشت و ارائه اهداف کلی قرآن دارید و اینکه چگونه برای اتقان برداشتها ،مباحثات
انجام میگیرد .من به آقای هاشمی رفسنجانی تبریک میگویم .باید از ایشان قدردانی

آشنایی با چهرة قرآنی آیتاهلل هاشمی رفسنجانی

55

شود .این برعهدة حوزه است که از ایشان قدردانی کند برای این کار ابتکاری و این
شیوة نوآوری در برداشتها که هدف اصلی خدا و پیامبر و معصومان «علیهم السالم»

بود .البته این کار به جهت همان ابتکاری بودن و نوآوری بدون نقص و کاستی نیست؛
مجموعه باید نقدپذیر باشد تا این کار تکامل یابد .به نظرم باید این کار ادامه پیدا کند
و برداشتها تصحیح ،افزایش و تکمیل شود .
* از بیانات حضرتعالی در نظریة بطن و تئوریزه شدن آن استفاده کردیم .شما به
دو پرسش ما پاسخ دادید :نخست اینکه تفسیر راهنما در حوزة بطون وارد شده و
لبیکی بود به ندای پیامبر بزرگوار اسالم و دیگر اینکه به ویژگیهای تفسیر راهنما در
ارائة برداشتهای کلی اشاره داشتید .پرسش سوم من این است که به نظر جنابعالی
مهمترین کاستیهای تفسیر راهنما و راهکارهای تکمیل آن چیست؟ بهویژه که دوستان
در نظر دارند با نقدپذیری در اصالح و تکمیل آن بکوشند .
همانگونه که اشارهشد ،هرکار ابتکاری کاستی هایی دارد .هنگامی که آقای ایازی
مسئول مرکزفرهنگ ومعارف قرآن بود ،به من پیشنهاد داد تا به حضور آقای هاشمی
رفسنجانی برسیم .ولی من به این شرط همراهی با آنان را پذیرفتم که بتوانم حرفهای
خودم را بزنم .در خدمت آقای هاشمی عرض کردم که کار گروهی در صورتی
موفقیت آمیز است که افرادی که باهم کار میکنند و کاری را انجام میدهند ،در آن
کار تخصص داشته باشند .کار گروهی و جمعی در شرق نهادینه نشده است؛ درغرب
کارگروهی مفهوم واقعی خودرا یافته است ،ولی در میان ما کار گروهی مفهوم درست
خودراپیدانکرده است .درزمانیکه آیتاهلل العظمی خویی (ره) برای تدوین معجم
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رجال االحادیث از طلبهها کمک میگرفت ،من نیز باایشان همکاری داشتم .طلبهها
مطالب راآماده و گردآوری میکردند و به آقای خویی میدادند و آقا آنها را تنظیم
میکرد و یادداشت های خود را بر آن می افزود .این را نمیتوان کار گروهی دانست.
اصالً این کار گروهی نیست؛ چون طلبه ها در این کار در حکم ابزار بودند .آن هنگام
رایانه و این ماشین ها نبودند ،االن همین کار را ماشین و رایانه انجام میدهد .آن زمان
کاری که رایانه انجام میدهد ،به وسیلة طلبهها انجام میگرفت و تنظیم و ترتیب
مطالب و یادداشت با خودش بود .
مرحوم مهندس بازرگان مطلبی دارد دربارة کار گروهی که زیباست .ایشان
میکوشید روشن کند که کار گروهی در شرق هنوز مفهوم پیدا نکرده است .وی
میگوید :در غرب جز کار گروهی بلد نیستند و در شرق تنها کار فردی رواج دارد.
میان غرب و شرق در مفهوم کار گروهی متفاوت است؛ اصالً دو برداشت متفاوت از
کار گروهی دارند .در اروپا و لندن برای نوشتن یک معجم و دائرةالمعارف ،گروهی
از متخصصان جمع میشوند که صاحب فکر و اندیشه هستند .در آن جلسه من به
آقای هاشمی پیشنهاد کردم که باید از افراد متخصص استفاده کنید ،پس از مدتی چنین
جمعی فراهم آمد و االن بحمداهلل فکر میکنم که آن انتظار برآورده شده است .یکی
از ویژگیهای برجستة تفسیر راهنما همین گروهی بودن کار است و از این جهت
ابتکاری در تالشهای علمی کشورهای شرقی است .
* از حیث محتوایی مالحظاتی داشتید؟
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برخی از مجموعة بیست جلدی راهنما را مطالعه کردم و یادداشت هایی دارم که
آنها را برای شما می فرستــم ،البته نباید انتظار داشته باشید که کار بی نقص و کاستی
باشد .
* آیا مبانی تفسیر راهنما و اصول آن برای کسانی که می خواهند از این روش و
شیوه استفاده کنند ،میتواند مفید و راهگشا باشد؟
تفسیر راهنما براساس اصول و مبانی قویم نگاشته شده و برداشت ها با اصول و
مبانی سازگاری دارد .ازآنجاکه گروهی عاقل کار تحقیق و فیش برداری تفسیر راهنما
را انجام دادند ،به کارشان مغرور نمیشوند و این احساس نقص و کاستی را دارند که
همین احساس نقص و کاستی است که حرکت به کمال را سبب میشود .
* شما که در مراکز مختلف تدریس داشته اید و در محافل علمی حضور دارید،
نقش تفسیر راهنما را چگونه ارزیابی می کنید؟
از تفسیر راهنما در حوزههای مختلف استفاده میشود .آنان که پایان نامه مینویسند
یا در حوزة تفسیر کار میکنند ،نمیتوانند از تفسیر راهنما بی نیاز باشند .خودم
دانشجویان و طالب بسیاری را دیده ام که به تفسیر راهنما به عنوان یک منبع اساسی
پژوهشی رجوع میکنند .
* چه پیشنهادی برای افرادی دارید که در تفسیر راهنما تحقیق کرده و قوه را به
فعلیت درآورده اند .آیا طرح و ایدة خاصی دارید؟
قرآن ویژگی خاصی دارد .امیر مؤمنان  یکی از ویژگیهایی که برای قرآن
برمیشمرد ،این است که «بعيدة غوره» حقایق درون قرآن بسیار است ،باید به ژرفای
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قرآن نفوذ کرد و گوهرهای آن را از صدف ظاهر بیرون کشید(« .اَلقُرآنُ) ال تُحصَی
عَجائِبُهُ وَ ال تُبلَی غَرائِبُهُ.»...

1

عالمة طباطبایی بر این نکته تأکید دارد که انسان هرچه در قرآن بیشتر تعمق کند،
چیزهایی جدید مییابد .از ایشان نقل شده است که باید هر دوسال یک تفسیر جدید
نوشته شود .شما هر روز از آیه مطلبی تازه به دست میآورید .تفسیر راهنما باید هم
بازنگری و هم بازنگاری شود .اگر بازنگری میکنید ،باید فیلم و زینگ قبلی را دور
بریزید؛ چون با هربار بازنگری مطالب و موضوعات و برداشتهای جدید به دست
میآید که با تفسیر راهنمای پیشین متفاوت است .این تفاوت تا آن حد و اندازه است
که باید از خیر تفسیر راهنما و فیلم و زینگ قبلی بگذرید .من نیز چنین کاری میکنم.
شما که به این مرحله و این درجه رسیدهاید و محققان آمادهای دارید ،پس بسنده
کردن بر رأی و برداشت دیروز اشتباه است .امام می گفت :انسان این نیست که به هر
حرف دیروزش استوار باشد و این نشانة مردی نیست .انسان رو به تکامل است و
حرف امروزش با دیروزش میتواند متفاوت باشد .از اعجاز قرآن این است که با
هربار خواندن و دقت و مراجعه ،نکته و مطلب جدیدی به دست میآید .
یکی از وجوه اعجاز قرآن همین است که قرآن با آنکه در مدت بیست وسه سال
نازل شده است ،هیچ تفاوتی در آن نیست؛ با آنکه آن فاصلة زمانی میان اول و آخرش
هست ،در آخر همان حرف را می زند که در اول زده است .در هر حال ،انسان وقتی
« – 4قرآن ،کتابی است که عجایب و شگفتیهایش قابل شمارش نیست و غرایب و نوآوریهایش

کهنه و تمام نمیشود» (پیامبر اکرم  )وسائل الشیعه ،شیخ حرّ عاملی ،ج  ،1ص .414
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چیزی می نویسد پس از مدتی آن را دور می ریزد .شما به کتابهای شهید اول نگــاه
کنید .کتاب اولش البیان بسیـار ضعیف است .وی البیان را در بیست وسه سالگی
نوشته ،ولی کتابهای چهل سالگیاش خیلی قوی است .
بشر این چنین است که میان سخن امروز و دیروز او تفاوت است ،برخالف قرآن
که هیچ تفاوتی در این مدت نزولش یافت نمیشود؛ این از اعجاز قرآن است .
نکتة دیگر که باید موردتوجه قرار داد ،این است که تفسیر «علم بشری» است و
من این نکته را مکرر گفته و نوشته ام و در همایش سیدحیدر آملی در مازندران نیز
بر آن تأکید ورزیدهام .در آنجا آقای محقق داماد اعتراض کرد و این مسأله را نپذیرفت؛
ولی من بر آن تأکید دارم ،چون اندیشة بشر این علم تفسیر را پدید آورده است و
اندیشة انسان با تأمل و تعمق دگرگون میشود .این نشان میدهد که باید هر روز
تفسیری نوشت چون انسان و اندیشة او در حال تکامل است و هر روز برداشتها و
مطالب تازهای از قرآن میفهمد .
من امیدوارم و تأکید نیز دارم که بازنگری انجام شود .تفسیر راهنما با این روش
ابتکاریاش کلیدی است برای کارهای بزرگتر در جهان اسالم و باید ادامه یابد و
برداشتهای جدید باتوجه به موضوعات و مفاهیم جدید ،استنباط شود .
* یکی از ویژگیهای خاص تفسیر راهنما نمایههای پایانی هر آیه و نمایههای
پایان جلد است که در آینده به صورت یک مجموعة سه جلدی چاپ و منتشر
میشود .این نمایهها فهرستی موضوعی برای مطالب و موضوعات قرآن می باشد که
فراهم آمده است .نظر جنابعالی دربارة این نمایهها چیست؟
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نمایههای تفسیر راهنما را دیدم و کاری بسیار پسندیده ،نو و جدیدی است .
* اصالً هدف تهیة تفسیر راهنما تهیة همین فهرست موضوعی معنایی و معجم
معنایی قرآن است .هر آیه را به صورت متمرکز تحقیق کرده و موضوعات و عناوین
آن استنباط و استخراج شده است .این موضوعات و مفاهیم راهگشای کارهای بزرگ
پژوهشی در حوزة قرآن پژوهی است که نتیجة آن فرهنگ قرآن ،کلید راهیابی به
مفاهیــم و موضوعات قرآن و در نهایت دائرةالمعارف قرآن و تفسیر موضوعی قرآن
است .
این ضرورت دارد که کارهای دیگر نیز ادامه یابد و هدف نهایی تأمین شود.

مصاحبه با حجت االسالم والمسلمین سیدمحمدعلی ایازی
در خصوص تفسیر راهنما
مرکز فرهنگ و معارف قرآن نخستین موسسه قرآنی تحقیقاتی است که پس از
انقالب و در سال  4511در حوزه علمیه قم و در داخل دفتر تبلیغات اسالمی به
ریاست آیتاهلل عبایی خراسانی تأسیس گردید و فضالی بسیاری در آن مشغول به
کار تفسیر و مطالعات قرآنی شدند .ترتبیت نسلی که سالها در فقه و اصول و فلسفه
و عرفان مشغول بکار آموزش و تحقیق بودند ،اما بهصورت مستمر و منظم در کار
قرآنی و آنهم بهصورت جمعی و گروهی نبودند از اهداف مرکز مذکور می باشد .از
اهداف این مرکز خدمات بسیاری را در حوزه مطالعات قرآنی انجام داد ،اما در زمانی
که هنوز در حوزه علمیه به قرآن بهصورت جدی توجه نمیشد ،و حتی درس جنبی
حوزه هم نشده بود ،در قالب موسسه فعال و با نشاط تشکیل گردید و محققانی را
در این رشته و رشتههای وابسته به آن تربیت کرد و منشأ نهادینه شدن تحقیقات قرآنی
و آموزشی در حوزه علمیة قم و بلکه حوزههای دیگر مثل مشهد گردید .آری روح
پرفتوح و همت بلند آیتاهلل هاشمی که در زندان چنین زمینهای را فراهم کرد ،زمینه
چنین توفیقی بزرگ را برای حوزه قم و دانش تفسیر ایجاد کرد .هم اکنون داستان این
تالش را در مصاحبه با حجت االسالم والمسلمین سیدمحمدعلی ایازی پژوهشگر
قرآنی و اوّلین رئیس مرکز فرهنگ و معارف قرآن درباره تفسیــر راهنمــا و آثار
قرآنــی مرحوم آیتاهلل رفسنجانی برای روشن کردن زمینههای تأسیس مـرکز و
تـدوین تفسیــر راهنمــا و کارهــای بعــدی را در ادامه میخوانیم.

62

سیاستمـدار مفسّـر

ابتدا ضمن معرفی خود دربارهی کارهای قرآنی که داشتهاید توضیح دهید.
بسماهلل الرحمن الرحیم .حیات علمی من با نگارش کتابهایی که نوشتهام شکل
گرفته است .بنده هرچند که بیش از  13جلد کتاب تألیف کرده و بیش از  522مقاله
در زمینههای مختلف نوشتهام ،اما میتوانم بگویم عمدهی تألیفات من درزمینه قرآن
است که اگر بخواهم دستهبندی کنم حتی مباحثی که غیر قرآنی هستند شامل مباحثی
مرتبط با موضوعات قرآنی میشود ،چنآنچه بهجز درسهایی که چندین سال است
در دانشگاه و حوزه دارم و آنها را تدریس میکنم ،که بعضاً مباحث فقهی یا حدیثی
هستند ،اما به نوعی جهتی قرآنی دارد و از خداوند خواستهام که همیشه با قرآن و
معارف آن انس داشته باشم.
بنابراین ،عمدتاً سابقهی درس و بحثهایم از مدت  03سال قبل تاکنون درزمینهی
مطالعات قرآنی بوده است که بخش عمدهی آن رویکرد تفسیری دارد .چه مباحثی که
تفسیر پژوهی دارند یا در حوزهی قواعد و مبانی تفسیر هستند و یا چالشهای نظری
تفسیر مانند :کیستی مخاطب قرآن ،زبان قرآن ،سیر تحول ترجمه قرآن و یا مالکات
احکام ،بهگونهای مرتبط با معارف و مطالعات قرآنی هستند ،یا مربوط به حدیث
هستند ،مانند کلینی پژوهی و نقد برخی از احادیث معارض با قرآن ،مانند بررسی
روایت ضرب قرآن به قرآن و یا تأثیر تاریخمندی در فهم متن قرآن است ،که در
حوزهی کار من است.
من قبل از اینکه به مباحث قرآنی روی آورم (حدود  12سال پیش) از سال  11و
 11در حوزهی مشهد و از سال  4532در قم درزمینه قرآن و تفسیر کار میکردم ،اما
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متمرکز در این کتاب الهی نبودم و در دورهای کارم درزمینهی فقه و اصول بوده است،
که اساتیدم عبارتاند از :آیات عظام اراکی ،مرتضی حائری ،وحید خراسانی ،شبیری
زنجانی ،فاضل لنکرانی ،جواد تبریزی ،و حسینعلی منتظری .اما بیشترین استفاده را از
آیتاهللالعظمی منتظری بردهام ،و حدود  02سال درزمینهی فقه شاگردی ایشان را
کردهام .هرچند مدیون همه اساتید خود هستم و همواره دعاگوی آنان و از استفادههای
شایانی که کردهام ،و همه آنان به گردن اینجانب حق دارند ،اما استادیکه درفقه و
اصول و تفسیر من تأثیر زیادی گذاشت ،مرحوم آیت اهلل العظمی منتظری بوده است.
البته غیر از تلمذ در درس ،فرصتهایی پیش میآمد که با ایشان بحثهای فقهی
را مطرح میکردم و از محضر ایشان به طور خصوصی استفاده میکردم ،از طرفی در
این مدت فقط فقه و اصول نمیخواندم؛ بلکه نزدیک به  45سال فلسفه و عرفان هم
خواندهام که از منظومه حاجی سبزواری گرفته تا نهایه الحکمه عالمه طباطبایی و
اسفار مالصدرا و تا کتابهایی مثل تمهید القواعد ابن ترکه ،فصوص الحکم ابنعربی
و مصباح االنس و  ...را پیش اساتید بزرگی همچون آیتاهلل گرامی و جوادی آملی،
و سید جالل الدین آشتیانی فرا گرفتهام .اینها در دورههایی بوده است که فعالیت من
آموزشی و تحقیقی عام بوده است .البته آن زمان هم تفسیر میخواندم ،اما از سال 13
تاکنون خداوند توفیق داده که بهطور دائم مشغول کارهای قرآنی و تفسیری بشوم و
خدا را شاکرم ،با اینکه کارهای مختلفی پیش آمده ،ولی قبول نکردم و این توفیق را
پیداکردهام که در این جهت قرار بگیرم .
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سعی من این است که محض در کار قرآن باشم و اگر هم مباحث فلسفی ،عرفانی
و فقهی هم دارم ،از زاویهی قرآنی به آن بپردازم .یعنی چنآنچه بخشی از فعالیتهای
من مباحث اجتماعی باشند بازهم با رویکرد قرآنی باشند .بهطوریکه کتاب فقهپژوهی
قرآنی و مالکات احکام و آزادی در قرآن من با رویکرد قرآنی است ،یا رسالهها و
مقاالت فراوان درباره ارتداد ،غزوات پیامبر مثل بنیقریظه ،یا مسائل و احکام ناظر به
حقوق بشر با رویکرد قرآنی است ،همچنین احکام عقود و نکات فقهی اجتماعی از
قبیل حقوق زنان و نقد عدم تساوی دیه و یا الزام حکومتی حجاب و مباحث مقاصد
الشریعه را نوشتهام که با رویکرد قرآنی بوده است .در حوزهی مطالعاتیِ علمی خودم
به لحاظ زبانی و روشی هم قرآن تأثیرات بسیاری داشته تا جایی که در اندیشه و
نگرش من نکات تفسیری و ادب پیشنهادی قرآن تأثیر گذاشته است و برکات مادی
و معنوی فراوانی برای من به دنبال داشته است و خداوند را شاکرم و از او میخواهم
که همواره مرا در این کار موفق بدارد.
در رابطـه با تأسیس و زمان حضورتـان در مرکـز فرهنگ قرآن و ارتباطتان با
مرحوم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی بفرمائید؟
من بعد از اینکه اوایل انقالب یعنی سال  33به قم برگشتم احساس کردم که
روحانیت معضلی پیدا کرده و نیازمند این است که هم آموزش داده شود و هم تربیت
شود و هم مورد نقد قرار گیرد ،تا به آفتهایی که ممکن است از ناحیهی قدرت پیدا
کند مبتال نشود .لذا مجلهی حوزه را با کمک دوستان منتشر کردم ،اما سال  13به
دالیلی از آن بیرون آمدم و مردد بودم که چهکاری انجام دهم که با پیشنهاد مرحوم
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آیتاهلل عبایی خراسانی کار تفسیر راهنما را شروع کردم .الزم به یادآوری است که
ایشان با آقای رفسنجانی در ارتباط بود و میخواست  00دفتر آن مرحوم را مرتب و
منظم کنند ،که بعد از پیروزی انقــالب فرصت این کار پیش نیامده بود.
مرحوم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی بعد از تأسیس حزب جمهوری اسالمی واحدی
را در آن حزب دایر کرد به نام واحد ایدئولوژی با مدیریت مرحوم دعاگو تا این دفاتر
در آن واحد تنظیم شود ،ولی این کار به سرانجامی نرسید .ایشان بعد از ناامید شدن
از آنجا ،کار را به آقای معادیخواه که آن زمان در صدا و سیما مشغول بود ،میسپاردکه
مقداری ازاین فیشها تنظیم و دسته بندی میشود ،اما بازهم به سرانجام نرسید .بعد
آن را به دفتر تبلیغات اسالمی پیشنهاد میدهند که در جلسهای مسئولیــت آن را به
من دادند تا آنها را تنظیم کنم .شکــل کار این بــود که مرحوم آیتاهلل عبایی و آقای
جعفری گیالنی من را به مرحوم رفسنجانی معرفی کردند که آن زمان ریاست مجلس
را بر عهده داشتند و ایشان با توجه به تجربههای قبلی با ناامیدی برای من روند کار
را توضیح داد .البته خیلی با احتیاط مسئله انجام کار را مطرح کرد.
من مردد بودم که قبول کنم یا خیر ،که متوسل به قرآن شدم :آیه  52از سوره
قصص آمد« :فَقالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّی آنَنْتُ ناراً لَعَلِّی آتِيكُمْ مِنْها بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ
هُدىً أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُديً».
که دربارهی حضرت موسی  بود وقتیکه با همسر و فرزندانش از مدین باز
میگشتند ،هوا سرد بود که آن حضرت به همسرش گفت« :آتشی دیدم »...که اولش
همسر و فرزندان و گرم شدن از آتش است و بعد اتصالش به وحی .لذا با تفسیری
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که نسبت به این آیه و استخاره پیدا شد ،قبول کردم و با توجه به اینکه سابقهی انجام
کار گروهی داشتم ،بعضی از دوستان را جمع کردم که درباره روش و مبانی و اهداف
کار چه کار کنیم .مدتی در این باره بحث و بررسی کردیم و آییننامه و روش را به
نگارش درآوردیم که البته هرچه بعدها کار ادامه پیدا کرد ،این روش تکمیل شد و
توسعه یافت و ابعاد جدیدی برای کار شکل گرفت.
در حلقهی اول محققان از آقایان ،معرفت ،صالحی نجفآبادی ،کورانی و دیگر دوستان
مانند مجتبیکلباسی ،محمدرضاکرباسی ،سیدمحمدرضا فقیهی و احمد آکوچکیان،
احمدعابدینی ،محمد علی مهدوی راد ،معلمی ،رضائیان ،احمد ترابی و برخی دوستان
دیگر که همه اسامی آنان یادم نیست و مدتی به این جمع پیوستند ،و یا خود آقای
عبایی ،و یا بیرون از جمع مانند آقای دری نجفآبادی و ...شرکت داشتند و ما تقریباً
دو تا سه ماه بحث میکردیم که کار چگونه پیش برود تا به سرانجام برسد و طرحی
را ارائه دادیم و به این نتیجه رسیدیم که از این کار و این دفاتر سه کار میتوان تولید
کرد که عبارت بودند از:
 -4نوشتن تفسیر
 -0تهیه فرهنگ موضوعی
-5کلید قرآنی
که با کار نهایــی یعنی تهیه دائرةالمعــارف قــرآن بر اساس همان مفاد چهار کار
میشد.
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وقتی به مرحوم آیتاهلل هاشمیرفسنجانی گزارش دادم ،بسیار امیدوار و خوشحال
شد ،و یاسهای پیشین او تبدیل به امید شد که این کار شکل گروهی و علمی و با
اهداف چندگانه و فراتر از هدف اولیه پیش میرود و نقشهای برای آن تهیهشده و
روش کار خود را هم برای او توضیح دادم و همان جلسات دوم و سوم فهمید که با
گروهی مواجه است که جدی و ملتزم هستند و میتوانند کار را به سرانجام برسانند.
ما نزدیک  00گروه به تعداد دفاتر ایشان تشکیل دادیم ،هر گروه  1تا  3نفر بودند
که این افراد ،پلهپله اول فیشها را مطالعه میکردند ،تفسیرها را مطالعه میکردند42 ،
تا  40تفسیر را تعیین کردیم مطالعه میکردند و در باره نکات استخراجی و نکات
جدید بحث میکردند .و این  00دفتر تماماً بین افراد تقسیم شد ،مقدمات کار فراهم
شد و این اواخر تا حدود  32نیرو در مرکز فرهنگ و معارف کار میکردند .جالب
اینکه برای اینکه دوستان شهر مشهد دفتر تبلیغات را درگیر کار تفسیر کنم از آنان
هم دعوت کردم و جمعی از آن حوزه به تفسیر پیوستند و بخشهایی قابلتوجه از
تفسیر و فرهنگ موضوعی تفاسیر را آنان انجام دادند .نکتهی جالب این بود که مرحوم
آیتاهلل هاشمی منابع زیادی در زندان در اختیار نداشت و ما این کار را توسط محققین
خود با منابع نسبتاً جامع و در تکمیل و توسعه فیشها و مستندسازی آنان انجام دادیم.
یکی از کارهایی که انجام شدآموزش نیروهای محقق برای این کار تخصصی بود،
این افراد همه تفسیر بلد بودند و عربی میدانستند و ...اما بلد نبودند که چگونه با این
سبک جدید کار کنند و مرکز به آنها آموزش میداد تا از یک وحدت رویه در کار
برخوردار باشند.
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کار دومی که در همان زمان انجام شد این بود که گروه دومی را هم تشکیل دادیم،
به این صورت که کار گروه اول را فیلتر و کنترل میکردند ،یعنی کارهایی را که آنان
تفسیر کرده بودند ،را بررسی و نقد کنند و یا عبارتهایی که آنان نوشته بودند را
بررسی کنند.
در کــار دوم خألیی احســاس کردیــم و آن این بــود که در فیشهـای مرحوم

هاشمی رفسنجانیازروایاتپیامبر 

و ائمه «علیهم السالم» استفاده نشدهبود ،چون

ایشان درزندان کتاب تفسیر روایی نداشتند .لذا گروهی مختص این کار به ریاست
مرحوم آیتاهلل صالحی نجفآبادی تشکیل دادیم .البته ایشان استاد خود مرحوم
رفسنجانی بود ولی چون عالقهای خاص به کارهای قرآنی و تفسیری داشت در این
کار شرکت کرد .یک گروه  1تا  3نفره تشکیل شد که روایات تفسیری یا روایاتی که
در ذیل آیات در تفسیر نورالثقلین ،تفسیر الفرقان و الدر المنثور آمده بود را به لحاظ
سند و داللت بررسیکنند و نکاتی را که میتوان بین آیات و احادیث جمع کرد را
فیشبرداری میکردند.
اینکارها انجام شد و کمکم مجلدات برای چاپ آماده میشد که برای نامگذاری
آن نظراتمختلفی بود ،البته نظرمن ازهمانابتداتفسیرراهنمابود ،بعد بامرحوم هاشمی
مشورت کردیم .ضمناً گاهی برای بعضی از مطالبی که یادداشت میکردیم و حرف
داشتیم ،باایشان جلسه میگذاشتیم که4یا0ساعت یا بیشتر طول میکشید .چه مباحث
راجع به کالن این کار مطرح بود ،یابرای یک آیهی خاص یامسائلی خاصکه وجود
داشت ،از جمله طرحهای آتی تفسیر و یا انتخاب اسم کتاب ،که در نهایت همان
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تفسیرراهنما تصویب شد و اینتفسیر در  02جلد با عنوان «تفسیر راهنما» چاپ شد
که اینگروه از محققین در جهت تکمیل و تکامل دفاتر مرحوم هاشمی انجام دادند.
ویژگیهای فیشهای مرحوم هاشمی و محاسن و معایب آن چه بود؟
در ابتدا باید به هدف آن مرحوم از این کار توجه کنیم ،ایشان کنار فیشها چند
موضوع را هم یادداشت کرده بود مثالً در ذیل آیهی «اَنَّ اللَّهَ سَ َّرَ لَكُمْ ما فِی النَّماواتِ
وَما فِی الْأَرْض» 1این موضوعات را یادداشت کرده بود :
«فراخوان خداوند به جهت کاوش دربارهی مسخر و رام بودن همهی موجودات
برای مردم» و بعد ایشان چند موضوع مینوشت که ارتباط به انسان ،توحید و
جامعهشناسی دارد و هدفش این بود که اگر کسی خواست راجع به انسان تحقیق کند
بداند به کجا مراجعه کند.
ویژگیهای تفسیر راهنما
اولین ویژگی
فیشهای آن مرحوم موضوعی بودن آن است .مثالً انسان در قرآن ،آسمان در قرآن،
جهانبینی در قرآن .طبعاً در این نگاه موضوعی مرحوم هاشمی متفاوت از تفسیر
ترتیبی رایج در تفاسیر قرآن است که تنها به دنبال کشف و بیان قرآن است .در این
ویژگی ایشان به دنبال ارتباط آیه به یکی از موضوعات عینی است.

 – 4آیة  02سورة لقمان.
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ویژگی دوم
ویژگی دیگر بیان مسائل چالشی است که در حوزه مطالعات قرآن وجود داشت،
که حتی برای دوستان فرهنگ و قرآن در آغاز کار سؤالبرانگیز بود و مدتها طول
کشید تا با آن آشنا شوند و آن نگاه زمینه نگرش اجتماعی به قرآن را فراهم میساخت
و سبک استخراج مطالب بهصورت توصیفی و خبری بود .آن مرحوم با موارد علمی
و اجتماعی که در جامعه با آن برخورد داشت و با گروهها و چالشها و مسائلی که
مطرح بود میتوانست یک مسئلهای از مسائل اجتماعی را در این کتاب جواب دهد.
مثالً در حوزه اصالح اجتماعی که مصلحان مسلمان و ایشان در ذیل آیهی «إِنَ اللَّهَ ال
يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُنِهِمْ» 1مطرح کرده بودند و در ذهن ایشان این بود که
چرا جامعهی ما را این همه عقبافتادگی و انحطاط تهدید میکند و ما اگر میخواهیم
به یک تحولی در جامعه برسیم باید خود مردم این تحول را ایجاد کنند و نباید منتظر
معجزه بود که این یک دید اجتماعی جدید به آیه است.
یا درزمینههای مختلف دیگر مثل آزادی ،حقوق ،عدالت و ...مسائلی مطرح بود
که آقایهاشمی دغدغهای داشت ،که اگر جامعه بخواهد از این همه مسائل و
مشکالت ،مثل فقر ،انحطاط و عقبافتادگی و تبعیض و ...رهایی یابد ،باید جامعه به
یک معرفت و بینش و شناخت از واقعیت جامعه خود و نیازهایش برسد و این معرفت
و بینش را قرآن تبیین میکند ،که حرکت جامعه بدون خواستن و توانستن نیست و
ایشان میخواست این بینش قرآنی را در جامعه ترویج کند .پس ویژگی دوم فیشهای
ایشان ،نگاه به جامعه و مشکالت آن و یافتن راهکار قرآنی بود.
 – 4آیة  44سورة رعد.
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ویژگی سوم
استخراج همه نکات آیه و توجه به دلیل مختلف :بدون شک مطالبی که در ذیل
یک آیه یا سوره میآمد باید همگی دستهبندی میشد و مفاد آیه از مدلول التزامی،
تضمنی ،و مطابقی نکاتی که مستند به خود آیه است برداشت میشد استخراج همه
نکات آیه و توجه به دلیل مختلف :بدون شک مطالبی که در ذیل یک آیه یا سوره
میآمد باید همگی دستهبندی میشد و مفاد آیه از مدلول التزامی ،تضمنی ،و مطابقی
نکاتی که مستند به خود آیه است برداشت میشد .بسیاری از تفاسیر به مدلول التزامی
آیات توجه نمیکردند ،درحالیکه بخشی از پیام قرآن که این کتاب را جاوید و ابدی
میکند ،توجه به لوازم و آثار پیام و نکات استخراجی از آن است .البته این بحث
خیلی زیاد به توضیح الزم دارد ولی به نظر من ما تفسیری با این ویژگی که به همه
مستندات آیات و برداشتهای آن بهصورت دستهبندی شده توجه شده باشد هنوز
وجود ندارد .مثالً وقتی در آیه  1مائده میگوید غذای اهل کتاب را میتوان خورد یا
میتوان به آنان غذا داد ،بهطور التزامی استفاده میشود که میتوان با آنان روابط
خانوادگی و عاطفی بدون وابستگی دشمنانه و متعارضانه برقرار نمود.
ویژگی چهارم
استخراج نکات با توجه به آیات قبل و بعد آیه :زیرا این برداشتها و تفسیرهای
موجود در ذیل یک آیه ،فقط از خود آیه نیست .گاهی از آیه و یا آیات قبل و بعد
استفاده شده است ،یعنی نقش سیاق در تفسیر راهنما دارای اهمیت بسیار است.
استفاده از نسبت میان حکم و موضوع دارای اهمیت است .ترکیب فرازی از این آیه

72

سیاستمـدار مفسّـر

با آیات قبل و یا بعد مدلول دیگری میسازد .گر چه عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان
به سیاق توجه کرده است اما به نظر من بعد از المیزان ،تفسیرهای دیگر به این جهات
توجه نکردهاند و در تفسیر راهنما به سیاق و فرازهای مستقل که من بخش وسیعی
از آن را در فصل نهم فقه پژوهی قرآنی توضیح دادهام ،خیلی توجه شده است و هر
آیه با آیات قبل و بعد آن تفسیر شده و نکات مهم اجتماعی و اخالقی و سیاسی
استخراج شده است و نکات لطیف و ریزی بهدستآمده است.
ویژگی پنجم
استخراج نکات اگر مستند به آیه نباشد و روشن نباشد از کجای آیه استفاده شده،
باز مشکل ایجاد میکند .لذا مستندسازی کردن این برداشتها اگر از قبیل مدلول
مطابقی و تضمنی نیست یکی از ویژگیهای این تفسیر است ،یعنی اگر مدلول مطابقی
داللت دارد بحثی ندارد ،ولی اگر مدلول التزامی از این آیه و یا این آیه وآیه قبل
استفادهشدهاست دلیل آن بهعبارتی مختصر وگویاتوضیح دادهشدهاست.
ویژگی ششم
فهرست کردن موضوعات یک آیه است .مثالً در آیهی  /31روم «وَ قالَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ» .1این آیه موضوعات مختلفی آمده که موضوعات آن عبارت است از :ایمان به
خدا ،سخنان صاحب وحی ،برزخ ،علم ،نقش و جایگاه علما ،قیامت ،کافران و معنای
لوح محفوظ و گروههای موافق و مخالف و باز ذیل آن زیرْموضوعات دیگر آمده و

 – 4آیة  31سورة روم.
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در پایان هر جلد فهرست مداخل موضوعات را به صورت الفبایی میتوان یافــت.
مثالً در مورد برزخ میخواهیــم بدانیم چندجا در قرآن مطلبی آمده ،در «ب ،ر ،ز،
خ» مطالب مربوط به آن را مالحظه میکنیم ،راجع به انسان ،حیات اجتماعی و...
مطالب دیگر هم همینطور و متوجه میشویم در کدام آیات راجع به این مطالب
صحبت شده است.
ویژگی هفتم :تحلیل روایات
ترکیب میان آیه و مدلول روایت تفسیری .البته در تفاسیر روایی اخبار بسیاری
آمده که از قبیل بیان مصداق و یا جری و تطبیق است .اما روایاتی که در توضیح و
تفسیر آیه محسوب میشوند ،باید در تفسیر آیات گنجانده میشد و مدلول آن
استخراج میشد .این کار در تفسیر راهنما با اشراف آیتاهلل صالحی انجام گرفت و
گروهی با بررسی سند و داللت روایت ابعاد موضوع تفسیر روایی را در برداشتهای
تفسیری گنجاندند .طبعاً این تفسیر با این ویژگیها به نظر بنده از این جهت منحصر
به فرد است که در ذیل هر آیه اگر حدیثی آمده است ،تحلیل آنهم آمده است.
درحالیکه در تفسیرهای دیگر فقط روایت را نقل کردهاند ،اما مفاد آن چیست ،یا
الزمهی جمع بین آیه و حدیث چیست؟ نیامده است .اما در تفسیر راهنما این کار
انجام گرفته است و به نظر من کار بینظیری است.
اهداف دیگر مطالعات قرآنی

ولی هم ما و هم مرحوم آیتاهلل هاشمی هدفش فقط این نبود ،که تفسیری نوشته
بشود که به این سبک مخصوص باشد .بلکه هدف این بود که تفسیر راهنما مقدمهای
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باشد برای کلید قرآن و هر دو مقدمهای باشد برای کارهایی مانند تفسیر تحلیلی
موضوعی و دائرةالمعارف قرآن .و لذا اهداف بعدی و نهایی این کار در نقشه این
تفسیر تهیه گردید که مثالً ما برای دائرةالمعارف قرآن چگونه باید کار کنیم و تفسیر را
هم بر اساس آن تنظیم کردیم .یعنی این تفسیر که یک تفسیر ترتیبی است بتواند یک
مایه و سرمایهای باشد برای اینکه بتوانیم راجع به تکتک موضوعات قرآن بحث
کنیم و نشان دهیم موضع قرآن مثالً دربارهی انسان ،جامعه ،آزادی ،قیامت ،جایگاه
زن ،بهشت و جهنم و ...چیست؟ و کسی که بخواهد یک تحقیق موضوعی دربارهی
هر یک از موضوعات داشته باشد بتواند تمام آیات را در این باره جمعآوری کند و
تحقیقی را انجام دهد.
ویژگی هشتم
سادگی و گویایی بودن مطالب این تفسیر و پیروی از نثر معیار است .یکی از
اهداف بازبینی کار آقای هاشمی توجه به زبان تفسیر و رعایت گویایی و سادگی در
عین دقت و استناد نوشته بود و ازاینجهت خیلی برای افراد قابل استفاده است چیزی
که در تفاسیر دیگر کمتر دیده میشود.
با توجه به اینکه ایشان این فیشها را در زندان نوشتهاند نقایص آن چیست؟
اوالً :مرحوم هاشمی در ابتدا در زندان تنها تفسیر مجمعالبیان و المیزان را در
اختیار داشته ،بعداً ممکن بوده که تفسیرهای دیگری هم در اختیارش گذاشته میشود.
پس فقط میتوانست از این دو کتاب استفاده کند ولی از منابعی که درباره موضوعات
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جدید در آن بحث شده بود نمیتوانست استفاده کند بنابراین نمیتوانست مقایسهای
انجام دهد و فیشها را تنظیم کند.
ثانیاً :تفسیر راهنما نتیجهی کار گروهی است و کار گروهی اتقان بیشتری دارد و
یک فرد بزرگ هرچند هم که بزرگ باشد ،اما وقتی خودش بهتنهایی چیزی را
مینویسند ،معموالً محدودیتهای خودش را دارد .ولی وقتی گروهی کار میکنند و
بحث نقد و بررسی میکنند و از چند جهت فیلتر و رصد شود ،از ویژگی خاص
پختگی برخوردار است.
من باید نکتهای را اشاره کنم که در این دورهی معاصر تفسیرهایی نوشته شده که
محصول زندان است ،یعنی مفسرانِ آن ،آنها را در زندان نوشتهاند .زیرا زندان یک
محدودیتهایی دارد اما امتیازاتی هم برای انسان از نظر روحی و معنوی ایجاد میکند.
زیرا آن تنهایی و فشار دریچهای را نیز به روی انسان میگشاید .من شش تفسیر را به
ذهن دارم که در زمان معاصر در زندان نوشته شده یا زندان در آن مؤثر بوده است.
مثالً سید قطب «فی ظالل» را در زندان بازسازی کرده است .اول یکچیز محدودی
نوشت ،اما وقتی به زندان افتاده تنهایی و حاالت روحی و معنوی که برای او به خاطر
شرایط زندان ایجادشده بود ،تفسیری نوشت که انسانی ،حماسی ،حرکتزا و خیلی
آموزشی و تربیتی است .مرحوم آیتاهلل طالقانی هم تفسیر «پرتویی از قرآن» را در
زندان نوشت.
سعید حوّای همچنین تفسیری نوشته به نام «االساس فی التفسیر» ایشان هم دو
کتاب تفسیر بیشتر در اختیار نداشته است.
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مــن وقتی این سه تفسیر را با تفسیــر راهنما مقایســه میکنم و فیشهای مرحوم
هاشمی را بررسی میکنم ،میبینم که تفسیر ایشان هم جامعیت بیشتری داشت و هم
هوشمندانهتر انتخاب شده بود .با اینکه آن تفاسیر کارهای کالسیک و مَدرسی انجام
دادهاند ولی ایشان خیلی هوشمندانهتر و جامعتر نکات را استخراج کرده بود.
اما با همهی این حرفها آقای سید محمدحسین طهرانی در کتاب مهر تابان از
قول عالمه طباطبایی نقل میکند که من چیزی را مینویسم و خیلی همروی آن کار
و فکر میکنـم ولی بعد از مدتی متوجه میشوم که روی نکتهای توجه نکردهام.
مرحوم عالمه با این عظمت و دقتش که درس میگفته است و شاگردانش آن را نقد
میکردهاند اما باالخره یک انسان است و یک فهم .در مورد آقای هاشمی هم
همینطور .او یک فرد بوده ولی خوشبختانه یک گروهی آمدند و با بحث و تحقیق
کاری را انجام دادهاند که نسبت به کار اولی بسیار کاملتر است .با این حال ایشان
درجایی میفرمود :دلم میخواهد فیشهای خودم هم جداگانه چاپ شود .یعنی معلوم
است در بعضی از جاها آن طوری که میخواسته منظورشان در تفسیر راهنما بیان
نشده و حرفش درست فهمیده نشده است.
نقش مرحوم آیتاهلل شیخ نعمتاهلل صالحی نجفآبادی در این تفسیر چیست؟
ایشان در این کار سه دوره داشت :اول در گروه داوری بود و اختالفهای گروهها
به ایشان و آیتاهلل معرفت ارجاع میشد .دوم :بحث و بررسی و نقد روایات تفسیری
که در این کار نقش اساسی داشت و خودشان در این زمینه مقاالتی هم نوشتهاند و
مستقالً بحث کرده است.
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سوم :فرهنــگ و معــارف قــرآن به این نتیجه میرســد که چون فیشهای
مرحوم هاشمی دارای ترجمه نیست ،کار ترجمه هم صورت بگیرد .پس کار سوم
مرحوم صالحی ترجمه قرآن همراه با گروه بود و کار فوقالعادهای در کار ترجمه
قرآن انجام داد بهطوریکه میتوان گفت  %32ترجمهی تفسیر راهنما کار ایشان است
و شاهد آن این است که ترجمهی قرآن ایشان مستقالً چاپ شده ،اگر با ترجمهی
تفسیر راهنما مقایسه کنید متوجه عرض بنده میشوید.
ایشان چون فرد فروتنی بود اگر کسی در مورد ترجمهی قرآن نظری خالف نظر
ایشان میداد ،رعایت نظر جمعی را میکرد ،ولی هر جا که احساس میکرد نظر
خودش درست است ،همچنان بر نظر خود باقی بود بهطوریکه بعدها برای خودش
قــرآن را ترجمــه کرد و به یکی از دوستــان ما داد تا آن را ویرایش کند و به چاپ
رسید.
شما چه مدتی در مرکز فرهنگ قرآن کار کردید؟
از اواخر سال  13یا اوایل  11تا سال  ،15یعنی  1یا  3سال.
این مرکز را من خودم تأسیس کردم و اولین گروهها را من به وجود آوردم
کتابخانهای غنی برای این مرکز تأسیس کردم و گروههایی را به وجود آوردم و مهمتر
اینکه آنجا ابزار کارهایی را که الزم بود برای این کار به وجود آوردم.
مثل تأسیس یک آرشیو قوی و کتابخانه تخصصی قرآنی و سازماندهی کردن
نیروهایی که هم بتوانند خدمات به مرکز بدهند و هم پشتیبانی از مسائل علمی آن
کارها کنند مانند نمایهسازی و هم کارهای بعدی را برنامهریزی کنند که بعد از تفسیر

78

سیاستمـدار مفسّـر

راهنما بتوانند آن مراحل را انجام دهند .مثل قوانین استاندارد کردنهای مدخلها،
مشخص کردن فهرست مدخلها ،نمایهسازی تفسیر و....
دیدگاه قرآنپژوهان دربارهی تفسیر راهنما چیست؟
من تحقیق میدانی نکردم و ارزیابی جامع و دقیقی در این باره ندارم ،شاید این
کار را محققان مرکز فرهنگ قرآن انجام داده باشند ،اما دالیلی وجود دارد که بیانگر
این است که از آن استقبال شده است.
 -4در حال ترجمه به عربی فرهنگ قرآن است.
 -0چندین بار تجدید چاپ شده است.
 -5یک برنامهی پکیج کامپیوتری از آن تهیه شده است.
 -1خیلی از محققین را دیدهام که به اتقان و قوت و جامعیت آن اذعان دارند.
قرآنپژوهان چگونه میتوانند از این تفسیر استفاده کنند؟
به دو صورت :
 -4در ذیل یک آیه به نکاتی از آیه پی میبرند ،یا حتی کسانی که میخواهند مثالً
بعد از نماز قرآن بخوانند در ذیل هر آیه میتوانند مطالب مربوط به هر آیه را مطالعه
کنند.
 -0چون تفسیر موضوعی است میتوان در هر موضوعی که خواستیم برای تحقیق
از آن استفاده کنیم.
با تشکر از حضرتعالی که وقتتان را در اختیار این ویژه نامه قرار دادید و توفیق
روز افزون کارهای قرآنی دیگر را برایتان آرزو دارم.

مصاحبه با حجت االسالم حاج شیخ مجتبی کلباسی در خصوص تفسیر
راهنما
(مسئول گروه تفسیر راهنما)

جناب آقای کلباسی ،در زمان شکلگیری تفـسیر راهنما مسئول گروههای تفسیری
بودند .البته همان زمان خودشان نیز از محققینی هستند که در این طرح مشغول به
کارند .بدیهی است که مصاحبه با او در خصوص تفسیر راهنما بسیار ارزشمند است
و نکات مهمی خواهد داشت.
عرض سالم و ادب دارم خدمت حضرتعالی .حاج آقا اگر لطف کنید و بفرمایید
که از چه زمانی و با دعوت چه کسی در این طرح مشغول شدید؟
بسم اهلل الرحمن الرحیم .بنــده هم عرض سالم و ادب دارم .به نظرم کار از سال
 13یا  11آغاز شد .
آقای هاشمی رفسنجانی به آقای عبایی ،که آن زمان مسئول دفتر تبلیغات بود ،گفته
بود« :این کار قرآنی ما مانده و خوب است که یک جایی این کار را انجام دهد» .البته
او در خطبههای نماز جمعه و در یک مصاحبه هم به این مطلب اشاره کرده بود .و
در وصیت نامهای هم که زمان جنگ نوشته بود به این  00دفتر دویست برگ که در
زندان کار کرده بود تا آماده شود ،اشاره کرده بود.
از آنجا که همکاریهایی با پژوهشگاه دفتر تبلیغات که در آن زمان نامش دفتر
تحقیقات بود ،داشتم و در زمینه سیرة اهلالبیت ،پاسخ به سئواالت و معجم بحار کار
کرده بودم ،از من خواستند در این زمینه همکاری کنم .بنده خودم به کار قرآنی بیش

81

سیاستمـدار مفسّـر

از کارهای دیگر عالقه دارم .وقتی از من پرسیدند به این کار عالقه دارید ،در پاسخ
گفتم :من شیفته کار قرآنی هستم .
فیشهای اهل البیت را آقای هاشمی در اختیار دفتر تبلیغات قرار داده بود و ما
منتظر بودیم تا دفـترها هم برسد .دفترها رسید و قرار شد گروههایی تشکیل شود.
آقای سیدمحمد علی ایازی مسئول این کار بود .ابتدا مطالعهای روی دفترها صورت
پذیرفت و صحبت شد که با این دفترها چه کاری بکنیم .
روش کار آقای هاشمی رفسنجانی در دفترها این بود که ابتدا آیه و سپس چند
برداشت با جملههای خبری و انشایی نوشته بود .کنار آیه هم چند کلید واژه مرتبط
با موضوع یادداشت کرده بود .مشخص بود که ورود از این کلمهها به جملهها و از
جمالت به آیه مد نظر است .و هدف این بوده که موضوعهای مطرح در قرآن،
استخراج ،دستهبندی و طبقهبندی شود و کار برای تفسیر موضوعی آماده شود .بدیهی
است که بدون اینکه انسان این واحدها را به طور دقیق شناسایی کند ،نتایجی که
میگیرد منطقی نیست .
اگر صالح میدانید درباره گروههای تفسیر و تفسیر راهنما توضیحی بفرمایید.
قرار شد این کار بازنگری شود .حدود ده تفسیر مبنا قرار گرفت تا در یک زمان
مشخص انجام شود و موضوعات متناسب با فضای امروز باشد .اگر یک نفر به تنهایی
میخواست ،این کار را انجام دهد باید یک عمر برایش صرف میکرد و دقیق هم
نمیشد .از این رو گروه تشکیل دادیم و حدود ده گروه شکل گرفت .من مسئول
گروههای تفسیر بودم و خودم هم در یک گروه کار میکردم .
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گروههــا مشغول به کار شدند .یکی از منابــع دفترهای ایشــان بود به اضافه ده
تفسیر دیگر به همراه بحث و گفتگوهایی که بین اعضای گروه رخ میداد .گاهی بین
اعضای یک گروه مباحثی پیش میآمد که الزم بود آنها را به هم نزدیک کنیم .به همین
جهت از اساتید مختلفی دعوت کردیم .آیتاهلل معرفت یکی از آنها بود که مـدتها به
دفتر میآمد و موارد اختالفی با ایشان بحث میشد.
وقتی گروها یک کار را تمام میکردند ،نتیجه کار گروهها به لحاظ جمله ،عمق و
سطح با همدیگر فرق داشت .و اختالف فاز بین دفترها بسیار بود .برخی از گروهها
از نظر ادبی خوب مینوشتند و برخی دیگر متن خرابی تحویل میدادند .سبکها هم
با هم فرق داشت .برخی مشرب عرفانی و برخی مشرب فلسفی و برخی مشرب
دیگری داشتند .از این رو بحث یکسانسازی مطرح شد .قرار شد گروههای کنترل
تشکیل شود .
در مرحله اول حدود  32نفر روی این پروژه کار میکردند .نتیجه فعالیت این
پنجاهنفر باید در یک مدل کار ارائه شود .البته اینکه ذهنیت افراد متفاوت بود حُسن
کار بود؛ چون همدیگر را تکـمیل میکردند ،اما باید وحدت بینشان ایجاد میشد.
گروههای کنترل تعدادشان کمتر از گروههای اصلی بود .این گروهها شایستگی الزم
را داشتند تا کار همسانسازی را انجام دهند .و به نظرم دو گروه بیشتر نبودند تا اینکه
کار منجر به چاپ جلد اول تفسیر راهنما شد که جلد سبز رنگی داشت .
در جلسههایی که با آقای هاشمی داشتیم ،توضیح میدادیم چه کارهایی صورت
میپذیرد و رویه کار به چه شکل است .ایشان روی نمایهها اصرار داشت .هر چند
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نمایههای خود آقای هاشمی در مقایسه با آنچه تولید شد ،یک به ده است و بسیار
متفاوت میباشد .تعداد موضوعها و آمار جملهها نیز سه برابر نوشته آقای هاشمی
است که هم به محتوای آن و هم به طول جملهها اضافه شد و توضیحاتی هم که در
دفترها نبود ،آمد .افرادی که با تفسیر راهنما برخورد داشتند ،گفتند خود این کار هم،
یک کار مفید است و خوب است چاپ شود .چون برای هر آیه از قرآن شناسنامه
موضوعی نداریم .گرچه چاپ تفسیر مد نظر نبود .اما بعد معلوم شد که کار مفیدی
است و میتواند مرجع برای اهل تفسیر باشد .یکی از فراوردههای اصلی دفترهای
آقای هاشمی ،کار تفسیر راهنماست.
آقای هاشمی خودش نیز در جلسههایی که داشتیم ،میگفت که به فکر چاپ
تفسیر راهنما نبود .اما بعد که دید مسیر درست است و کار قابل بهرهبرداری است،
آن را چاپ کرد .او میخواست یک کلید قرآن درست کند.
در مقدمه فرهنگ قرآن هم آمده که من میخواستم عنوانش کلید قرآن باشد که
موافقت نشد و فرهنگ قرآن نام گرفت.
در حقیقت تفسیر راهنما ،پایه فرهنگ قرآن است که در  55جلد چاپ شده است.
و اکنون در جهان اسالم« ،فرهنگ موضوعات قرآن» از این گستردهتر وجود ندارد.
بعد کار دائرةالمعارف موضوعی قرآن شروع شد که این کار هم از کار نخست ،خروجی
گرفته است .البته این کارها هدف اصلی آقای هاشمی نبود .خروجی اصلی این کار
ارائه دیدگاه قرآن است که هنوز صورت نپذیرفته است .هدف آقای هاشمی از نوشتهها
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تفسیر موضوعی قرآن بود .به عنوان مثال اگر کسی بخواهد در مورد تقوا در قرآن کار
کند بداند که هیکلش از دیدگاه قرآن چیست و دست و پایش کدام است .
کار دیگری هم تحت عنوان فرهنگ موضوعات تفاسیر بود که چاپ شد و
نرمافزارش هم آماده شد .هدف اصلی این کار ،جورچین بود ،برای اینکه موضوعات
قرآن را داشته باشیم و اگر بحثی در تفسیری به صورت مفصل شده است ،منبعش را
بدانیم؛ به عنوان نمونه اگر کسی خواست بداند در کجای تفاسیر درباره غیبت امام
زمان «عجل اهلل تعالی فرجه الشریف» ،از دیدگاه شیعه یا سنی ،بحث مستوفایی آمده است،
بداند .این کار هم باید با کارهای دیگر بپیوندند تا آن هدف تولید شود.
در بانک اطالعات قرار بود که این یافتهها در یک سامانهای به هم متصل شود تا
مقدمه تفسیر قرآن آماده شود .آنچه امروز دانشنامه قرآن نامگذاری شده ،همان بانک
اطالعات است.
کار دیگری که کردیم ،این بود که دفترهای آقای هاشمی را ،که خودش یک هویت
مستقلی داشت ،به صورت خالص جدا کردیم و آن را به عنوان فرهنگ موضوعی
قرآن در نرم افزار تبیان  5قرار دادیم .تبیان  5از نظر زمانی ،اولین نرمافزار موضوعی
قرآنی در جهان اسالم است .تبیان  4و  0متن قرآن ،جستجو و مشابهیابی است .آقای
عابدینی در قسمت جمالت مشترک ،کاری در این زمینه انجام دادند .و کلمههایی را
که  41حرف مشترک دارد ،آوردند .تبیان  5فقط روی موضوعات قرآن بود و محتوای
آن  00دفتر آقای هاشمی بود که تایپ و نمایه سازی شد .البته نمایهها از آقای هاشمی
نبود .این کار بسیار قابل توجه است.
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کار دیگری که خودم انجام دادم ،این بود که تمام برداشتهای آقای هاشمی را
در دو جلد آوردم .کلیه برداشتهای او بود و چیز دیگری نبود .ایشان از این کار
خیلی خوشش آمد .این کار آن زمان آماده چاپ بود .البته چاپ نشد و جا دارد که
آن اثر هم چاپ شود .این اثر برای شناخت فضای فکری او در پیش از انقالب بسیار
مفیــد است .خود ایشان هم در کتــاب میگوید که خوب است این کار چاپ شود.
من از وقتی کار فیشبرداری تفسیر راهنما تمام شد ،ارتباطم با مرکز قطع شد .البته
خبر دارم که دائرةالمعارف قرآنی را کار میکنند .گاهی هم برای همکاری از من دعوت
میکنند که دیگر وقت ندارم .
اگر خاطرهای از مالقات با آقای هاشمی رفسنجانی به یاد دارید ،بفرمایید.
آن روز کامپیوتر جزء عجایب بود و هنوز در ادارات کامپیوتر نیامده بود تا استفاده
کننــد .قم نخستین جایی بود که کامپیوتر داشت .آقای هاشمی در حضور ما به آقای
ترکان زنگ زد و گفت کامپیوتر را از دوسلدورف آلمان خریداری کنید .زمان جنگ
بود که چند تا کامپیوتر اولیوتی آوردند که برنامهنویسی شد و کار با آن انجام شد.
یک روز کامپیوتر را پیش ایشان برده بودم به آقای هاشمی گفتیم آقا کاری ندارد
که شما برای یافتن یک کلمه به این کامپیوتر این طوری دست میزنید و با اشاره
دست این کار را نشان دادم .او هم گفت« :نه ،نه من دست نمیزنم» .او نمیخواست
با کامپیوتر درگیر شود .قصد داشت با همان روش سنتی با کتاب و نوشتن سر و کار
داشته باشد.
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چند بار در جلسههایی که داشتیم ،گفت« :فرق کار قرآنی با دیگر کارها این است
که کار قرآنی اختصاص به قم و تهران ندارد و جنبه بین المللی دارد».

تفاوت نگاه و روش آقای هاشمی در تفسیر قرآن با دیگران در چیست؟
گرچه از نظر فن تفسیر کار ایشان موضوع نگاری است .اما آقای هاشمی دنبال
این بود که بیابد قرآن در موضوعهای فکری ،سیاسی و اقتصادی چه حرفی دارد .فرق
کار او با سایر تفاسیر این بود که میخواست مانند المیزان روزنهها را به مسائل روز
پیدا کند .اگر به عنوان مثال به تفسیر اطیب البیان مراجعه کنید ،این تفسیر مطلب
جدیــدی ندارد و مطالــب آن کما بیش در تفاسیــر دیگر هم آمــده است .اما آقای
هاشمی به دنبال کاربردی کردن قرآن بود .او اتصال قرآن را با مسائل روز پیدا میکرد.
او به طور دقیق دنبال این بود که ببیند راه حل قرآنی در موارد مختلف چیست و قرآن
چه قضاوتی دارد .درست است که یک جمله انشائی یا اخباری نوشته بود .اما هدف
اصلی آن بود .البته ناگفته نماند که المیزان و نمونه هم از نظر توجه به مسأله روز
همین مسیر را رفتهاند و این دیدگاه را دارند که میخواهند با استفاده از قرآن در
مسائل روز ورود پیدا کنند .نمونه و راهنما از این نظر تحت تأثیر المیزان و مکتب
عالمهاند .
گرچه موضوع بحث تفسیر راهنما است؛ چون ذکری از فیشهای اهل البیت شد،
در این زمینه هم توضیحی بفرمایید.
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این فیشها مربوط به قبل از دوران زندان آقای هاشمی است .در این کار هم
ایشان مبتکر بود و یا کسی که کار را دنبال میکرده او بوده است .در بین فیشها
چیزهای جالبی پیدا کردیم که جزء اسناد بود و فکر نمیکردیم ،زمانی به درد بخــورد.
بهعنــوان نمونه در خاطــرم هست که آقای هاشمی بابت یک ساعت کار  5تومان
به مقام معظم رهبری داده و رسید گرفته بود .
عالوه بر آقای هاشمی ،شهید بهشتی و چهار پنج نفر دیگر هم در این کار دخیل
بودند .آنها کتابهای مربوط به سیره اهل البیت را ،با یک نگاه کاربردی ،فیشبــرداری
میکردند .و بیشتر نگاهشــان در سیره ،یافتــن روش اهــل البیت بوده است.
دستخط بسیاری از بزرگان در کاغذهای کالسوری بود که گاهی خیلی ریز نوشته
بودند و در کالسورهای کوچک قرار داده بودند .این کار را من شروع کردم؛ اما به
واسطه کار قرآنی آن را رها کردم .یک نرم افزار به نام اهلالبیت حاصل آن فیشهاست.
قرار بود ،کتابهایــی را که آنها ندیدهاند ،محققین ببینند و کار را تکمیل کنند.
آقای مدرسی ،که اکنون یزد است ،روی این پروژه کار میکردند .ولی کسی پای
این کار ده سال نایستاد .چون کسی پای این کار نایستاد به نتیجه هم نرسید .اما قرآن
را چند نفر در آن استخوان خورد کردند تا به نتیجه رسید .مدیر ،سازمان و پشتیبانی
کار در این نوع پروژهها خیلی مهم است .آقای هاشمی هم آن قدر که دغدغه کار
تفسیر را داشت ،دغدغه آن کار را نداشت .به یاد دارم ،آقای هاشمی از زمانی که در
مجلس بود با او درباره کار تفسیر بحث میکردیم.
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مرکز فرهنگ و معارف قرآن چگونه فعالیت خود را آغاز کرد؟
نخستین بار ،بحث مرکز فرهنگ و معارف قرآن نزد آقای هاشمی مطرح شد .ابتدا
محل کار گروههای تفسیر ،و پشتیبان اجرایی ،مرکز تحقیقات دفتر تبلیغات بود که
کار را انجام میداد .اما بعد دفتر فرهنگ و معارف قرآن آن را دنبال کرد.
گرچه داستان مفصلی است .اما نقل برخی از نکات آن خالی از لطف نیست.
مسئولین دفتر تبلیغات از این که مبادا ما این کار را از دفتر جدا کنیم ،نگران بودند .ما
هم از آن طرف به آنها میگفتیم که شما از ما پشتیبانی نمیکنید.
یک روز که من و جمعی از محققان تفسیر راهنما برای مالقات با آقای هاشمی
به دفترش رفته بودیم .بحث خبری بود که باید گزارشش را در روزنامه مینوشتند .از
ما پرسیدند عنوان خبر چه باشد؟ من هم از دهنم پرید« :محققین فرهنگ و معارف
قرآن» .این خبر سابقه قبلی نداشت و عنوانی بود که آنجا خودم به تعبیری جعل کردم.
این مطلب بعد در روزنامه نقل شد و گرچه در صفحه اول نبود و صفحه چندم
روزنامه بود ،ولی منجر شد که آقای جعفری گیالنی ـ مسئول وقت دفتر تبلیغات ـ از
دست من خیلی ناراحت شود .او مدتی هم با من قهر کرد .اما بعد کار درست شد و
به نتیجه رسید .موجب شد که خانهای برای این کار به صورت مستقل خریداری شود
که اکنون مرکز فرهنگ و معارف قرآن است .البته حساسیت روی ما بود و مسئولین
دفتر میگفتند که اگر اینها فرصت پیدا کنند ،کار را از دفتر جدا میکنند .ولی در
واقع اینطور نبود .ما میخواستیم کار جلو برود .ما گروههای تفسیر و کتابخانه را
داشتیم و نیاز به جا داشتیم که آنها هم جا نداشتند به ما بدهند .بعد از ظهرها که

88

سیاستمـدار مفسّـر

مسئولین دفتر تبلیغات به خانه میرفتند ،ما در اتاقهای آنها کار میکردیم .اما بعد که
خانه خریداری شد ،هر وقت از شبانه روز که میخواستیم ،میتوانستیم به آنجا برویم
و در باز بود .آن مرکز هویت مستقل دارد و جدا شد و امروز جزء پژوهشکده است.
آقای هاشمی پول خانه را داد و آن خانه و چند خانه دیگر خریداری شد .دفتر
تبلیغات از بابت کار تفسیر راهنما خیلی کاسبی میکرد و از این عنوان بودجه جذب
میکرد و از آقای هاشمی خیلی کمک گرفت ،اما قدر نیروهایش را ندانست.
طبیعی است که آنچه محققین مینوشتند ،با آنچه در نظر آقای هاشمی بود
متفاوت است ،اما نظر خودشان در این باره چه بود؟
آقای هاشمی بسیار باهوش و سریع االنتقال بود .خود طرح و دغدغه داشتن و
پشتیبانی از طرح نشان از هوش اوست .عبارتهایی را که تولید میشد ،میخواند.
گاهی پیشمیآمدکه میگفت :همه متن راخواندم .محتوای تفسیری را که ابتدا چاپ
شد ،قبلازچاپ همهاشراخوانده بود .باوجودی که خودش را خیلی درگیر نمیکرد،
اما کنار کارحضور داشت .آن روزهامیگفت :هرروز صبح ،روزی یک ساعت بعد از
نمازصبح ،تفسیررامیخوانم .متنرادقیق میدیدواظهارنظرمیکرد و نوشته و نقدهایش
را میفرستاد .شاید دستنوشتههای او هنوز در مرکز فرهنگ و معارف قرآن باشد .
آیا پروژهای را که در ذهن آقای هاشمی بود ،در نهایت محقق شد یا نه؟
متأسفانه دراین چندسال اخیرنشد که این پرسش را از خودش بپرسم .اما میدانم
که او پس ازکلید قرآن ،به فکر تفسیر موضوعی قرآن بود .او میگفت« :کلید قرآنی».
اماکلیدقرآنی پلکانی برایتفسیرموضوعی قرآنبود .و معنانداردکه کسی دراین مرحله
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توقف کند .او ابراز میکرد که این کلید را ساختم .اما کلید را برای چه میسازند،
غیرازاین استکه برای آن جایی میسازند که میخواهند تحقیق ارائه کنند .خودشان
هم به این مطلب تصریح کردهاند و در عبارت مقدمه فرهنگ قرآن آمده است .
آنچه دراینقبیلکارهابسیارمهماست ،هدفگذاریهایصحیحوپیمودنراه درست
است .کارهای زیادی تعریفشده و به ایندلیل که راه یاهدفگذاری و یا راه رسیدن
به هدف درست نبوده ،در وسط راه مانده است .توفیقی که شامل حال این کارشد،
هدفگذاری صحیحوپیمودن راهدرست برایدستیابی بههدفاست .همانزمان کسانی
بودند که با تمسخر یا تعجب میگفتند :طلبهها برای تفسیر آمدهاند؟! شما اول بروید
عالمهطباطباییشوید،بعدبیایید .ویامیگفتند :پایگاهعلمیتان چهقدراست؟یا میگفتند:
اینکاریکه شمامیکنید ،تفسیر به رأی است .از این حرفها خیلی میشنیدیم ،البته
این مشکالت نتوانست سدی ایجاد کند و مسیری که تعریف شده بود ،جلو رفت.
هنوزهم من ندیدم که کسی اشکال محتوایی به آنبکند و یا آن را نقد محتوایی کند.
ازاینکهحضرتعالی وقتتانرادراختیارگاهنامهبازاندیشی دینی قرار دادید ،متشکرم.
مصاحبهکننده :احمدرضا داودی

مقاله محمدعلی یزدی
تفسیر راهنما از آغاز تاکنون

نویسنده :آیت اهلل اکبر هاشمى رفسنجانى و جمعى از محققان مرکز فرهنگ و
معارف قرآن
سبک تفسیرى :ترتیبى ـ تقطیعى
هدف :تهیه معجم موضوعى قرآن
تعداد مجلدات :بیست جلد که یک جلد به عنوان فهارس ضمیمه شده و در
مجموع به  04جلد شده است
ناشر :مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم
آغاز کار
بیست و دو دفتر دویستبرگى حاصل تالش آیتاهلل آقاى هاشمى رفسنجانى در
زندان اوین از دى ماه  4531تا پیروزى انقالب اسالمى در  4531است که به صورت
سىهزار برداشتبا هشتهزار عنوان پایه اولیه «تفسیر راهنما» را بنا نهاد .این دفترها
در سال  4511به دفتر تبلیغات اسالمى واگذار شد .براى تکمیل این کار مرکز فرهنگ
و معارف قرآن تاسیس شد و محققان آن به کار پژوهش ،تدوین و نگارش همت
گماشتند.
محققان این مرکز در گروههاى پنجنفره آن برداشتها را بررسى و تکمیل کرده و
در گروههاى سه نفره به تصویب نهایى رساندند .از چاپ اولین مجلد آن در سال
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 4514تا سال  4511که چاپ دوم آن عرضه شد سبک ارائه برداشتها تکامل یافت
و کاستىهاى آن جبران شد تا آنکه در سال  4513و همزمان با انتشار مجلد هشتم
ترجمــه آیات نیز به آن ضمیمه شد و در چاپهای بعدی ،تمامی جلدها با ترجمه
منتشر شد.
گرچه براى پیشگیرى از حجم نامناسب ،تا مجلد ششم سورههاى بزرگ تقطیع
شده است ولى از سوره توبه تا پایان قرآن تمام سورههاى هر مجلد به صورت کامل
در آن قرار گرفته است.
برداشتهاى هر آیه با تفکیک از یکدیگر شماره زده شده و در فهرست نمایهاى
در پایان هر آیه به آن ارجاع داده شده است.
به این ترتیب خواننده مىتواند موضوعات هر آیه را به اجمال و تفصیل ببیند و
موضوع انتخابى خود را از آن گزینش کند.
در پایان هر کتاب ،فهرستى جامع از تمام موضوعات آیاتى که در آن مجلد تفسیر
شده است به صورت الفبایى  -موضوعى تهیه شده است که محققان را از راه
موضوعات کلى به ریزترین مطالب آیات راهنمایى مىکند .این فهرستهاى جامع در
نهایت همراه با آدرس آیات مربوط به آن به قرآن پژوهان عرضه خواهد شد و هم
اکنون کتاب «فرهنگ قرآن» با کمک گرفتن از آن نمایهها و تلفیق کردن با تحقیقات
ارزشمند محققان دیگر به طبع رسیده و کلیدى براى فهم مفاهیم و موضوعات قرآن
کریم است.
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بخش اول :سبك تفسیر راهنما
 -4توجه به روایات :این تفسیر در زمره تفسیرهاى روایى نیست ولى روایاتى را
که به بیان ظاهر آیات پرداختهاند و ابهامى از آن را زایل ساختهاند در پایان آیه مربوطه
آورده و متن عربى و ترجمه فارسى آنها را پس از برداشتهاى هر آیه ضمیمه کرده
است .مرکز فرهنگ و معارف قرآن در نظر دارد روایاتى که به تاویل آیات و یا تطبیق
مصداقهاى خاص نظر دارد براى تکمیل و تحقیق بیشتر و ارائه در قالب تفسیر ماثور
جمعآورى کرده در طرحى مستقل به آن بپردازد.
 -0اعتماد به ظاهر آیات :در سرتاسر این تفسیر حجیت داشتن ظواهر قرآن مشهود
است .گرچه رعایتسبک ترتیبى  -تطبیقى که تفسیر راهنما را از دیگر تفاسیر ممتاز
ساخته است ،به نویسندگان آن اجازه نداده است که بین آیات ناسخ و منسوخ و حتى
عام و خاص به قضاوت نشسته و نتیجه آن را به صورت دیدگاه قرآن در آن موضوع
ارائه دهند .امید است این مهم به صورتى دیگر تامین شود و به بانک اطالعات مرکز
فرهنگ و معارف غنا بخشد.
 -5ارتباط آیات :محققان از ارتباط جملهها و بندهاى هر آیه با یکدیگر و از
سیــاق آیاتى که در مجموعــهاى مرتبط قرار گرفتهانــد ،نکتههــاى خوبى استخراج
کردهاند.
 -1ساختار ادبى :در سراسر تفسیر ،نویسندگان آن به ساختار ادبى آیه نظر داشته
و توجه به لغتها و ترکیبهاى آیه مایه پیدایش برداشتهاى جدیدى شده است .
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 -3قیدها و صفتها :هر صفتیا قیدى که در آیه آمده است منبعى براى کسب
نکتهها قرار گرفته و حتى جایگاه حروف در آیه نیز گاه به دقتبررسى شده و راز
استعمال آن به صورت برداشت مستقل مطرح شده است.
 -1شان نزولها :شان نزولهایى که محققان این تفسیر آن را معتبر شناختهاند به
برداشتها کمک کرده است و آنها را افزایش داده یا قیدى به آن افزوده است.
 -1الغاى خصوصیت« :الغاى خصوصیت» یکى از شیوههاى برگزیده این تفسیر
است که براساس آن از آیاتى که به ظاهر درباره شخص یا موضوع خاصى سخن گفته
است نکتههایى کلى و جامع استفاده شده است.
 -3مفهومگیرى :از شیوههاى دیگرى که در این تفسیر مایه دستیابى به بسیارى
از برداشتها شده «مفهومگیرى» از آیات است .البته برداشتهایى که الزمه مفاد آیه
مىباشد گرچه به تامل نیازمند باشد ،حتىالمقدور از قلم دور نمانده است.
 -3نقل قولها :قرآن هرگاه سخنى را از دیگرى نقل مىکند ،این نکته بدیهى
مىنماید که درباره اثبات یا نفى آن نظر دارد و آن را به منظور آموختن نکتهاى مثبت
یا منفى نقل کرده است .نویسندگان تفسیر راهنما این مبنا را باور داشته و براساس آن
برداشتهاى مفیدى ثبت کردهاند.
 -42آراء مفسران :تفسیر راهنما را نمىتوان کتابى که جامعنظرها و آرا باشد معرفى
کرد .گروههاى تفسیرى خود را به مطالعه دقیق ده تفسیر از جمله المیزان و مجمعالبیان
ملزم ساخته بودند ولى هرگز به صرف وجود یک قول ،آن را به برداشتى هر چند
احتمالى تبدیل نکردهاند ،بلکه تنها به نکاتى عنایت ورزیدهاند که پس از مطالعه
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تفاسیر ،خود نیز آن را پسندیده یا محتمل دیدهاند .در نتیجه کمتر موردى مىتوان
یافت که سخنى را با استناد به یکى از مفسران آورده باشند .آنها در مراجعه به تفاسیر
تنها به تفسیرهاى شیعه اکتفا نکرده بلکه از تفاسیر اهلسنت نیز بهره بردهاند و آنجا
که مفسرى به دور از تعصبات نادرست ،سخنى صحیح آورده است ،استفاده کرده و
برداشتهاى خود را غنى ساختهاند.
-44کتابهاى لغت :مراجعه به کتاب لغتبراى مفسر اجتنابناپذیر است .او هر
چند عربزبان باشد باید لغت را در استعمال عصر ظهور اسالم در نظر گیرد و از آیه
همان معنایى را بفهمد که عربهاى مکه و مدینه در آن زمان مىفهمیدند.
در آییننامههایى که نویسندگان تفسیر راهنما خود را به آن ملزم ساختهاند نام
کتابهایى خاص به عنوان منابع اصلى لغت آمده است که عبارتند از :مفردات راغب،
لسانالعرب ،القاموس المحیط ،المصباح المنیر ،معجم مقاییس اللغه ،تاجالعروس،
النهاية ،الصحاح.
بدیهى است سخن اهللغت را تنها در صورتى پذیرفتهاند که به آنها اطمینان داده
است ،زیرا هر مفسر و یا مترجم قرآن مىداند که صرف وجود معنایى در کتابهاى
لغت دلیل صحت و یا اراده آن از کالم نیست.
 -40توضیحات :اگر گفته شود براى دانشجویان و طالب مفیدترین بخشهاى
تفسیر راهنما همان توضیحاتى است که ذیل برداشتها آمده است ،سخنى گزاف
نیست ،زیرا برخى نکات آیه تنها با توجه به آنچه در توضیحات آمده است ذهن
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مخاطب را به خود جلب مىکند و براى کسى که بخواهد بدون مراجعه به آن،
برداشتها را مطالعه کند سؤالهاى زیادى بىجواب خواهد ماند.
عالوه اینکه گاه در توضیحات ،احتماالت گوناگونى در مصداقهاى آیه بیان
مىشود که چون در متن برداشتها نیامده است از راه فهرستهاى آخر آیه و نیز آخر
کتاب به آن دست نمىیابند.
 -45برداشتهاى احتمالى :تفاسیر گوناگونى که تاکنون بر قرآن نوشته شده است
گاه نکتههایى را بیان کردهاند که نه مىتوان آن را به راحتى پذیرفت و نه مىتوان به
آن بىاعتنا ماند.
نویسندگان تفسیر راهنما از طرفى ثبت این نکتهها را براى تهیه فهرستى جامع از
مطالب قرآن ضرورى دیدهاند و از طرفى دیگر نخواستهاند صحت آن نکتهها را به
مخاطب القا کرده باشند ،انتخاب عالمتستاره که نه نور خورشید دارد و نه تاریک
است براى این برداشتها آنها را از مطالب دیگر آیه ممتاز ساخته است تا کسانى که
مایلند احتماالت نه چندان قوى را نیز دیده باشند به خواسته خود برسند
 -41ترجمه آیات :انگیزه اصلى آیتاهلل آقاى هاشمى رفسنجانى و مرکز فرهنگ
و معارف قرآن ،تهیه فهرستى جامع از مطالب قرآن بود و براى این هدف نیازى به
ترجمه احساس نمىشد تا زمانى که تفسیر به چاپ رسید و محققان با مراجعه به آن
دریافتند که براى فهم آیه وجود ترجمهاى که با برداشتها مطابقت کامل داشته باشد
ضرورى است .
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ترجمهاى که هماکنون در ذیل آیات قرار گرفته است از ترجمههاى دیگر دو امتیاز
قابل توجه دارد :نخست این که تا حد امکان با فهم نویسندگان تفسیر راهنما همآهنگ
شده است و دیگر این که سعى شده است از خطاهایى که گاه در ترجمههاى دیگر
مشاهده شده ،محفوظ بماند .
 -43همآهنگى با اصطالحنامه قرآنى :مرکز فرهنگ و معارف قرآن براى تهیه
اصطالحنامهاى که بتواند نیاز دائرةالمعارف قرآنى و نیز فهرستنگارى تمام کتابهاى
قرآنى را تامین کند راهى جز ابداع عناوین جدید نداشت به آن امید که در بانک عظیم
اطالعات قرآنى بتواند راهگشاى کسانى باشد که در موضوعات قرآنى به تحقیق
مىپردازند ،نویسندگان تفسیر راهنما کلمات هر برداشت را باید بهگونهاى انتخاب
مىکردند که در نمایهسازى نهایى ،با آن اصطالحنامه همآهنگ باشد از اینرو از
تعبیرات متنوع پرهیز کردهاند؛ این کار گرچه از زیبایى جملهها کاسته است در
نهایتبراى معجم مطالب قرآنى کارسازتر است.

بخش دوم :تنگناها ،نقدها و افقهاى آینده
 -4تنگناها :استخراج تمام مطالب قرآن و فهرست کردن آن -که هدف نهایى
تفسیر راهنما است در بخشى از معارف قرآنى قالبى مىطلبد که با طرح موجود در
تفسیر راهنما سازگار نیست ،زیرا :
الف) در البهالى معارف قرآنى مطالب بسیارى است که پس از مالحظه چند آیه
مختلف درباره یک موضوع استفاده مىشود؛ مثال :وجود لَيْلَةِ الْقَدْر در ماه رمضان از
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جمع آیه «اِنّـا اَنْزَلْناهُ فی لَيْلَةِ الْقَدْرِ» 1و «شَهْرُ رَمَضانَ الَّذي اُنْزِلَ فيهِ الْقُرْءانُ» 2به دست
مىآیــد .ولى این معرفت قرآنــى و نظایــر آن در قالــب موجود تفسیر راهنما قابل
ارائه نیست.
مالحظه عام وخاص ومطلق ومقید وآیاتى که گفتهمىشودبرخى ناسخ دیگرىاند
نیز از تنگناهایى است که سبک تفسیر راهنما اجازه پرداختن به آن را نداده است.
ب) تکیه بر تکتک مطالب کلى یا جزئى که از آیه استفاده مىشود و تفکیک آنها
براى توجه دادن کسانى که نمایهها و عنوانها را فهرست مىکنند الزم است ،ولى این
تفکیک مطالب گاه به گونهاى درآمده است که خواننده گمان مىکند مطالب تکرار
شده است و گاه عبارتها جذابیت الزم را ندارد.
 -0نقدها :با نگاهى گذرا و یا عمیق به تفسیر راهنما ،خواننده آن پرسشهایى در
ذهن خود مىیابد که پاسخ آن را مىجوید .کمتر کسى است که در این موارد قلم به
دست گرفته و انتقادهاى خود را در نامهاى نوشته و به مرکز فرهنگ و معارف قرآن
ارسال نموده باشد .کشف این پرسشها و تهیه پاسخ مناسب آن و بهرهگیرى از نقدها
و نقطه نظرها آرزویى است که مؤلفان تفسیر راهنما داشته و دارند.
نخستین کسى که به این آرزو جامه عمل پوشید شخص آیتاهلل هاشمى رفسنجانى
است که از ابتدا تاکنون تفسیر راهنما را با صبر و حوصله مطالعه کرده و حاشیههاى
مفیدى بر آن مرقوم مىفرمایند .این تذکرات به همراه نقدهایى که از دیگران مىرسد
و یا در مجلههاى قرآنى به چاپ مىرسد مرکز فرهنگ و معارف قرآن را به بازنگرى
تفسیر راهنما ترغیب کرده است.
 – 4آیة  4سورة قدر.
 – 4آیة  433سورة بقره.
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 -5افقهاى آینده :بازنگرى تفسیر راهنما به شکلى وسیع و جامع از اهداف بلند
تهیهکنندگان تفسیر است و به گذشت زمان و جمعآورى پیشنهادها و انتقادهاى فراوان
نیازمند است .ولى آنچه به سرعت مىتوان به آن رسید نباید فداى کارهاى بزرگتر
شود .هماکنون جمعى به بازبینى تفسیر راهنما و حذف زواید و تکمیل نواقص آن
پرداختهاند تا در چاپهاى بعدى این مجموعه بزرگ را در مجلداتى کمتر و با کیفیتى
مطلوبتر ارائه دهند تا تهیه و مراجعه به آن براى همه قرآنپژوهان میسر شــود و در
تمام مجلــدات ،ترجمه آیات ضمیمه شده و روایات تفسیرى یکسان گردد.
واحد رایانه مرکز فرهنگ و معارف قرآن با تهیه نرمافزارى ویژه برداشتهاى
تفسیر راهنما و نرمافزارى جامعتر ،که در خود دائرةالمعارف قرآنى و فرهنگ قرآن و
فرهنگ تفاسیر را یکجا ارائه دهد ،گام بلندى در راه نشر قرآن در جوامع اسالمى
برخواهد داشت و ترجمه تفسیر راهنما به زبانهاى گوناگون که هماکنون ترجمه به
زبان اردو جامه عمل پوشیده ،طرحى است که مراحل تدوین خود را مىگذراند.

فرهنگ قرآن
مقدمه ای برکتاب فرهنگ قرآن از زبان آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

آرزوى مقدّس
چه شیرین است مشاهده شروع تحقّق یک آرزوى مقدّس و دیرین! با همه وجود،
با انتشار اوّلین مجلد از مجموعه فرهنگ قرآن ،این شیرینى را حسّ میکنم ،به مثابه
حالوت پیروزى در جهادى عظیم و مقدّس .سالیان طوالنى بىصبرانه در انتظار تحقق
چنین آرمانى بودهام.
از دوران جوانى که عشق به تحقیق در معارف کتب آسمانى در من به وجود آمد
و مطمئنترین منبع تحقیق را در تعالیم دینى ،قرآن مىدانستم .براى شناخت هر
موضوعى که در برنامه مطالعهام قرار مىگرفت ،نخست به سراغ قرآن مىرفتم؛ اما
بسیار اتفاق مىافتاد که براى به دست آوردن دیدگاه قرآن درباره موضوعى ،نمىدانستم
در کجاى قرآن باید به سراغ آنها رفت .تفاسیر موجود هم در این زمینه راهى ارائه
نمىدادند.
خیلى متأسف بودم که چرا مسلمانان تاکنون سرمایهگذارى کافى براى این کتاب
آسمانى نکردهاند .در طول سالیان دراز ،چرا دائرةالمعارف جامعى براى قرآن تدوین
نشده است که جویندگان حقیقت ،و طالبان هدایت از آن بهره بگیرند؟
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در راه جست و جو
براى یافتن تمامى ابعاد یک موضوع ،دو یا سه بار تمام قرآن را مرور مىکردم؛ امّا
چنین کارى نه همـواره مقدور بود و نه اطمینانبخش؛ چنین کارى براى هزاران
موضوع قرآنى فرصت زیادى مىطلبد و از طرفى هم به دلیل شتاب و تنوع موضوعها،
چندان اطمینان خاطرى پیدا نمىشود که همه آیات در یک موضوع ،مورد کاوش قرار
گرفته است .البته این تالشها تأثیرى شگرف و عمیق از لحاظ تربیتى و رشد اطالعات
در من برجاى گذاشت.
براى برآوردن خواسته خودم در دسترسى آسان به موضوعات دلخواه قرآنى و
نیز خدمت به میلیونها مسلمان و شیفتگان قرآن ،در همان جوانى تصمیم گرفتم راهى
را که کسى نرفته بود طى کنم .اگرچه چنین تصمیمى در آن هنگام بلندپروازى تلقى
مىشد؛ امّا فکر کردم اگر به هدف هم نرسم ،نَفْس کار بر روى آیات قرآن سازنده و
مفید خواهد بود .تجربه عینى را در خودم داشتم .باهر کسى هم که مشورت کردم و
کار را با او در میان گذاشتم تشویقم کرد و کمتر مخالفتى دیدهشد.
در آن زمان بخش قابل توجهى از قرآن را حفظ بودم و لذّت اُنس با قرآن را
آزموده بودم و همین سرمایه همیشه همراه من بود که به من کمک مىکرد تا از هر
فرصتى براى اندیشیدن در مفاهیم قرآن استفاده نمایم .لحظههاى قبل از خواب و
هنگام راه رفتن نیز از این موارد بودند.
تأمّل در ابعاد ژرف و گسترده مفاهیم قرآن به خوبى نشان مىداد که چنین طرح
عظیمى نیازمند فرصت ،تمرکز فکر و توان باالى نیروى انسانى است .چنین کارى
همواره اندیشهام را به خود مشغول کرده بود؛ تا این که به تَفْصیلاآلیات تألیف ژول
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البوم فرانسوى برخورد کردم .از آشنایى با این کتاب بسیار خوشحال شدم؛ امّا طولى
نکشید که با بررسى و مطالعه ،دریافتم آن چیزى که من در پى آن هستم ،این کتاب
نیست؛ چه این که تهیه کننده آن ،تنها به کلیاتى اکتفا کرده و در همان عنوانهاى
موجود هم استقراى کاملى صورت نداده و همه آیات مربوط به هر موضوعى را
جمعآورى ننموده است .این کتاب ،راضىام نکرد.
در ادامه کار با کتاب ارزنده اَلمُعجَمُ المُفَهرَس لِاَلفاظِ القُرآنِ الکَریم اثر استاد محمد
فؤاد عبدالباقى آشناشدم و استفاده زیادى از آن بردم و هنوز هم مىبرم .پس از آشنایى
با این اثر فکر کردم که با وجود این کتاب ارزشمند ،نیازى به کار جدید نیست .با
دوستان هم مشورت کردم؛ امّا به این نتیجه رسیدم که تنظیم الفاظ ،جویندگان را از
معجمى معنایى و تفسیرى روشن بىنیاز نمىکند ،بخصوص وقتى توجه شود به این
که در قرآن وجوه و نظائر ،کنایات ،اشارات ،مجاز ،و ...وجود دارد و نیز با توجه به
موقعیت نزول آیات و سورهها ،سیاق آیات و ...نکتهها و مطالبى به دست مىآید که
در معجم الفاظ جاى چنین نکتههایى خالى است.
کتاب ارزشمند نجوم الفرقان فى اطراف القرآن نوشته محقق و شرقشناس آلمانى
گوستاوفلوگل را هم دیدم ،تصور کردم که مىتواند کارآمد باشد؛ امّا با وجود خدمت
بزرگ آن ،نمىتواند نقش یک معجم معنایى جامع را ایفا نماید.
در ادامه بررسى و جستجو ،سرانجام ،توفیق براى تدوین کلید راهیابى به مفاهیم
قرآن ،جزء دلمشغولى و دعاهاى روزانه من شد.
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زندان
همانگونه که در مقدمه تفسیر راهنما نوشتهام« :در طول مبارزات هر بار که به
زندان مىافتادم پس از سپرى کردن دوران بازجویى و بازپرسى و ...به فکر انجام این
مهم بودم؛ ولى دوران کوتاه این ادوار ،فرصتى کافى براى تحقّق این آرمان نبود.
چند بار در دوران انفرادى و بازجویى ،با استفاده از قرآنى که در اختیارم بود ،روى
چند موضوع کار کردم .از جمله در زمینه اشرافىگرى ،صبر و جهاد .در آن ایّام بیشتر
وقتم به حفظ قرآن مىگذشت.
سرانجام دعایم مستجاب شد و آن فرصت را خداوند به من عنایت کرد .در سال
 4531در پى بازگشت از سفرى مبارزاتى بازداشت شدم .شرایط آن روز و مدارک
موجود در پرونده نشان مىداد که مدت زندانم به درازا خواهد کشید .مجالى براى
پىریزى این طرح و تحقق آرزوى مقدسم بهدست آوردم .چند سال حبس متوالى و
شرایط مناسبِ تحقیق ،این توفیق را پیش آورد که کار را شروع کنم.
شروع
کار را از همان روزهاى اول بازجویى در زندان کمیته مشترک آغاز کردم .باوجود
در اختیار نداشتن قرآن ،و نداشتن وسیله یادداشت از حافظهام استفاده کردم و طرح
کلى کار را در ذهنم ساختم .برداشتهاى قرآنى خودم را که در حافظهام ذخیره شده
بود بیرون مىکشیدم و در جاى مناسب خودش منظم مىکردم .راستى همان تفکر و
اندیشه با چاشنى عرفانى که مخصوص همان حاالت تنهایى و سخت و بىکسى است
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اساسىترین پایه این ساختمان عظیم را گذارد .کار متمرکز حدود یک ماه در کمیته،
دوران بازجویى به همین روال ،بىهیچ یادداشتى سپرىشد.
دوران بازجویى تمام شد و به اوین منتقل شدم .در آنجا مقدارى وسایل نوشتن
در اختیارمان قرارداشت .در دىماه سال4531هـ.ش .در اوین اولین یادداشتهایم را
نوشتم .از آن روزها تاکنون 01سال مىگذرد .فکر نمىکردم باید این زمان طوالنى را
صبر کنم تا اوّلین مجلد فرهنگ قرآن (کلید راهیابى به موضوعات و مفاهیم قرآن)
منتشر شود .اگر فکر هم مىکردم تردیدى به خود راه نمىدادم؛ چه این که معتقد بودم
جاى چنین اثرى در کتابخانههاى محققان خالى است و باالخره باید جاى خالى آن
را پر کرد.
معموالً پس از نماز صبح مشغول به کار مىشدم و تا نزدیک ظهر ـ به جز صرف
صبحانه و مقدارى ورزش صبحگاهى و یا کارهاى ضرورى ـ ادامه داشت .اوایل فقط
تفسیر مجمعالبیان را در اختیار داشتم و بعدها المیزان هم به آن اضافه شد.
شیوه کار
آیات را از آغاز قرآن یکایک مطالعه مىکردم و نکتههاى قابل استفاده را در
فیشهاى کوتاه و گویا یادداشت مىکردم و در کنار همان جملههاى کوتاه نمایهسازى
هم مىکردم تا بعدها ،تفکیک اطالعات به دست آمده به سرعت و راحتى انجام گیرد
و هر موضوعى جایگاه خود را در تدوین نهایى پیدا کند .مجموعه آن نوشتهها بالغ
بر سى و دو هزار فیش در  00دفتر دویست برگى است .بهمنظور جلوگیرى از دستبرد
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ساواک بخشى از یادداشتها را هنگام مالقاتهاى حضورى توسط همسرم به بیرون
منتقل کردم و مقدارى را هم در پایان دوره زندان به خانه آوردم.
آزادى از زندان و ادامه کار
در سال  4531انقالب اسالمى اوج گرفت ،و از زندان آزاد شدم .کارها را به خانه
منتقل کردم و از همان روزهاى نخست ،کار قرآن را ادامه دادم؛ ولى به زودى معلوم
شد که مسؤولیتهایم در انقالب ،وقت مناسبى برایم نخواهد گذاشت.
با این همه ،هیچ وقت از این کار باز نماندم .مدتى کارهاى انجام شده به سازمان
صداوسیما منتقل شد تا براى تهیه مطالب دینى و اجتماعى مناسب از آنها استفاده
شود .جمعى از طالب و دانشجویان به کار گرفته شدند تا فیشها را تفکیک کنند.
آنها تفکیک فیشها را به انجام رساندند و فهرستى ناقص با سرفصلهایى مشخص
شکل گرفت.
در مرحله بعد کلیه فیشها به بخش فرهنگى حزب جمهورى اسالمى منتقل شد.
چند نفر در آن مرکز عهدهدار تکمیل آن شدند و پیشرفتهایى هم داشتند و چند
مقالهتحقیقى و نمونه را درروزنامه جمهورىاسالمى در معرض مطالعه جستجوگران
گذاشتند؛ امّا متأسفانه باز هم کار ناتمام ماند و در حد کارى مقدماتى و جلوگیرى از
غفلت و نیز نگهدارى و تقویت فکر کارساز بود .اینها کارهایى نبودند که دغدغه مرا
آرام کنند.
مراکز دیگرى هم با آگاهى از این سرمایه عظیم به سراغ کار آمدند و دفترى از
یادداشتها را براى کار بردند؛ ولى دامنه گسترده آن ،آنان را وادار به اظهار ناتوانى
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مىکرد و کارى امیدوار کننده انجام نمىشد .در تمامى این مدت هیچ خللى در عزم
به ادامه کار وارد نشد و احساس نیاز بخصوص پس از انقالب اسالمى ،ایمانم را به
انجام آن قوىتر کرد.

دفتر تبلیغات اسالمى قم ،مرکز فرهنگ و معارف قرآن
دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم نیز از زمره مراکزى بود که براى انجام این
مهم ،به اینجانب مراجعه کرد و من هم با شوق تمام پذیرفتم.
با پیشنهاد رییس دفتر تبلیغات اسالمى قم ،دفترها و کارهاى انجام شده به آن دفتر
واگذار گردید .مسؤوالن دفتر هم واحدى به نام مرکز فرهنگ و معارف قرآن را در
دفتر تبلیغات اسالمى تأسیس کردند تا به این کار و سایر تحقیقات قرآنى بپردازد .پس
از چندى فضالى آن مرکز با اهداف و روشهاى کار آشنا و مشغول شدند .نتایج
نخستینِ کارِ محققان ،امیدم را بیشتر کرد .تفاوت فاحشى با نمونههاى گذشته داشت.
به همین دلیل تصمیم گرفتم وقت بیشترى صرف کنم تا آنها را با اهداف و راهکارها
و توضیح ریزهکارىهایى که بدون من پى بردن به آنها آسان نبود ،آشنا کنم و نیز از
ابتکارات و نوآورىهاى آنان که کم هم نبود استفاده نمایم.
از این که مىبینم جمعى از فضالى حوزه علمیه قم به کار پژوهش در قرآن
مشغولند و به اهمیت چنین کارى هم به خوبى واقف شدهاند ،براى آن دل مىسوزانند
و کار را به خوبى اداره مىکنند ،خداى بزرگ را سپاسگزارم.
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پیشرفت
اعتراف مىکنم که در سایه کار و مشاوره گروهى از فضالى حوزه علمیه قم،
کیفیت کار بهتر شده و روشهاى روشنتر و امیدبخشترى پیدا کرده است.
اختالفنظرهایى بود .من کار را فردى انجام داده بودم و امروز کار جمعى است.
انتظار نداشتم که جمع ،همه نظرات مرا بپذیرند .آنها هم قبول داشتند که اساس و
محور کار را نباید نادیده بگیرند .تالشهاى بیوقفه محققان و پىگیرىهاى رییسدفتر
تبلیغات اسالمى و گفتگوهاى مکرر به ثمر نشست .در هر مالقاتى روشن مىشد که
پیشرفت کردهایم و بر سرمایه افزودهایم .پذیرفتیم که نظر اکثریّت اعضاى شورایى
مرکب از مسؤوالن هر بخش معتبر باشد.
از این رهگذر تعدادى از عنوانها و برداشتها و یادداشتهاى من کنار گذاشته
شد و تعدادى عنوان جدید که محصول کار آنان بود اضافه گردید .منابع و مصادر
فراوانى که من در زندان نداشتم ،دیده شد و از روشهاى جدیدى که در زمان کار
من ،معمول نبود ،بهره گرفته شد.
همکاران در مرکز فرهنگ و معارف قرآن ،با مشاهده انبوه یادداشتها و نیز
اطالعاتى که خود بر آنها افزوده بودند ،برنامه پنج کار بزرگ را طراحى کردند.
 -4تفسیر راهنما؛
 -0فرهنگ قرآن؛
 -5بانک اطالعات معارف قرآن؛
 -1دائرةالمعارف قرآن؛
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 -3تفسیر موضوعى قرآن.
دو طرح فرهنگ و تفسیر موضوعى قرآن ،از ابتدا از اهداف مشخص من بود و
سه برنامه دیگر از تراوشهاى فکرىِ ارزنده محققان آن مرکز است که به آنها تبریک
مىگویم .چنانچه پیشنهاد انتشار تفسیر راهنما که در مرحله قبل از آمادهشدن فرهنگ
قرآن در دسترس بود مرا ممنونتر کرده است .یک پیشنهاد دیگر هم وجود دارد که
عالقمندم عملى شود گرچه هنوز به تصویب مرکز نرسیده است .و آن انتشار متن
یادداشتهاى من است که بصورت دو مجلد بزرگ تهیه شده و آماده چاپ است .هم
مطالب اضافى دارد و هم سیر تاریخى کار را مشخص مىکند.
آغازى فرخنده
مهمترین هدف و مقصد من تهیه فرهنگ موضوعى قرآن بود که پس از انتشار
چند مجلد از تفسیر راهنما و دریافت نظرات محققان و مفسران و عالقهمندان به
معارف قرآن و غنىتر شدن تجربه و منابع و ذخایر کار ،باید جامه عمل مىپوشید و
اینک با دلى آکنده از سرور ،نظارهگر تولد و انتشار آن هستم.
در این مرحله جلسههاى مشاوره در تهران و قم ادامه پیدا کرد .چند موضوع از
قبیل آب ،آدم ،آبرو و آزادى را خــودم به عنوان نمونه کار کردم که در سطح کار
تأثیر داشت.
در این رابطه هم اینجانب با توجه به آثار کار جمعى و احترام به کسانى که وقت
زیادى صرف این برنامه مقدس مىکنند ،از برخى نظرات خود صرف نظر کردم.
مطمئنم که آثار کار شورایى و جمعى ،از کار فردى محکمتر و جامعتراست.
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آخرین جلسه مشاوره ،در دفترم در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد .با
وجود این که کار عظیمى صورت گرفته است؛ هنوز هم مایلم اصالحات بیشترى
انجام شود و کار در سطح بهترى ارائه گردد؛ امّا در عین حال سطح کار به حدى از
استحکام و جامعیت رسیده است که ارزش عرضه و انتشار را دارد و طبیعى است که
پس از نشر اولین مجلد و دریافت پیشنهادها و نظرات انتقادى ،اقدامهاى تکمیلى در
مجلدات و چاپهاى بعدى انجام خواهد شد .در همین جلسه ،همکاران ،نظر چند
تن از محققان بزرگ را که پیشنویس کار را مالحظه کرده بودند ،نقل کردند .آنها
تأکید داشتهاند که الزم است این اثر هرچه زودتر در اختیار محققان و مراکز علمى ـ
تحقیقى قرار گیرد و تأخیر را روا ندانستهاند.
افق روشن
با انتشار اوّلین مجلد از فرهنگ قرآن ،اینک زورق کوچک خود را نزدیک کرانه
اقیانوسى عظیم مىبینم و در افق بسیار خیر کنندهاى هستم که روزى از دور کورسویى
مىنمود .چه منظره زیبایى! و چه کرانه امیدبخش و نشاط آفرینى!
اینک با تحقق آرزوى دیرینهام ،در من شعفى وصفناپذیر پدید آمده است .فرهنگ
قرآن! اسم محبوب و عزیزى است که سالهاى سال وجودم را تسخیر کرده و اندیشهام
را نوازش داده است .همواره به من انرژى ،امید و نشاط مىبخشید تا بتوانم در اقیانوس
ژرف و بىکران قرآن شنا کنم و نگاهم را به افقهاى دور بدوزم.
و اینک به پاس این نعمت بزرگ خداوند را شاکرم و بر این توفیق عظیم به
درگاهش سر مىسایم و امیدوارم این اثر ،مورد قبول و رضایتش قرار گیرد و گامى
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در جهت گسترش فرهنگ قرآنى باشد .یادآورى این نکته هم خوب است که اسم
تاریخى و مطلوب من براى این اثر «کلید قرآن» است ،امّا بااصرار محققان مرکز
پذیرفتــم که «فرهنــگ قرآن» نامیــده شود و کلمه کلیــد هم به نحــوى در ذیل
آن ذکر شود.
سخن آخر
به خوبى مىدانم که در این اولین اثر ،نقصهایى وجود دارد؛ ولى کارهایى از این
نوع به تدریج بهکمال مىرسد و امیدوارم که در زمان حیات خود شاهد آثار جامعترى
باشم و حداقل انتظارم ازصاحبنظران بزرگوار این است که با ارسال تذکرها و
انتقادهاى خود بر ما و مراکز نیازمند بهاینگونه نظرات ،منّت بگذارند .بر خود الزم
مىدانم از همه دستاندرکاران بسامان کردن این اثر قدردانى کنم و توفیق یکایک آنان
را در خدمت به قرآن از خداى بزرگ خواهانم.

و اخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین
اکبر هاشمى رفسنجانى
8731/40/40
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مصاحبه با آیت اهلل هاشمی در خصوص فرهنگ قرآن
 ضمن تشکر از حضرتعالی که این فرصت را در اختیار ما قرار دادید ،به
عنوان اوّلین سؤال بفرمایید آیا پروژه فرهنگ قرآن توانسته آرزوهای دیرینهای را
که در تفسیر راهنما بیان فرمودهاید و در بعضی از جلسات نیز مطرح کردهاید،
برآورده سازد یا خیر؟
بله ،تا حدود زیادی آنچه مورد نظر بنده بوده ،شکل عملیاتی به خود گرفته و با
کامل شدن پروژه به آرزوهایم خیلی نزدیک شدهام .ابتدا امیدهایی داشتیم و بعد که
وارد کار شدیم ،آن امیدها تقویت شد و حاال که کار به اینجا رسیده ،آرزوهای
بزرگتر و همتهای بلندتری در دیدمان آمده است .
قرآن کریم ،حقیقتاً اقیانوس عظیمی است که هیچ وقت نمیتوانیم به عمقش برسیم .
از این رو ،نباید انتظار داشته باشیم که در سطح خودمان به همه آن آرزوها برسیم،
ولی در حدّ توان خود و توانی که شما مصرف کردید ،باید از نتیجه کار راضی باشیم .
فکر میکنم در ظرف دو سه سال آینده بتوانیم کلیدی درباره قرآن در اختیار عالقهمندان
بگذاریم که بتوانند به مطالبی برسند که قبالً نمیتوانستند به آنها دست یابند و بعداً
هم خودشان کلیدهای دیگری برای مطالبی که ما نرسیدیم ،خواهند ساخت .به نظر
شما فرهنگ قرآن چقدر میتواند نیازهای قرآنپژوهان را برآورده کند؟ مهمترین نقش
فرهنگ قرآن این است که میتواند آنها را با قرآن بیشتر آشنا کند .اگر همه این فرض
را قبول داشته باشیم که قرآن برای ما بهترین سند و برترین راه برای رسیدن به
خداوند و فهم واقعیتهای هستی و نیل به عرفان واقعی و سعادت حقیقی است و
آنگاه در این راه یک سلسله عالئم قرار دادیم تا مردم را به طرف نقطههای مورد نظر
هدایت کنیم ،در این صورت به قرآنپژوهان و پژوهشگران عزیز کمک کردهایم که
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با بهرهمندی روشمند از قرآن کریم به نیازهای واقعی خود پاسخ دهند .از این رو،
فکر میکنم این اثر هدیه خوبی است که مجموعه ما به پیروان قرآن و کسانی که
عاشق آشنایی بیشتر با قرآن هستند ،ارائه مینماید.
 در مورد کاربردی کردن معارف قرآن ،چه باید کرد تا فرهنگ عمومی و
تخصصی کشور که واقعاً تشنه است ،سیراب گردد؟ آیا فقط به وسیله تألیف
فرهنگ ،میتوان چنین کاری را انجام داد یا اینکه این امر رسالت فرهنگی بزرگی
است که بر عهده همه مراکز قرآنی قرار دارد؟
مشی قرآن کریم اینگونه است که حقایقی را در معرض استفاده سطوح مختلف
اندیشه و فهم مردم قرار میدهد و این کتاب آسمانی برای همگان ،از سطوح ساده
مردم گرفته تا انسانهای با سواد و محقق و ژرفنگر ،قابل استفاده است ،زیرا هدف
قرآن این بوده که انسانها را با حقایق جهان و فلسفه هستی خودشان آشنا کند.من
واقعاً تعجب میکنم از کسانی که قرآن این سند آسمانی را در اختیار دارند ،اما به آن
جذب نمیشوند .البته چنین چیزی نیازمند توفیق الهی است که امیدواریم خداوند
به همه تشنگان معارف قرآن بدهد و هدایت خویش را شامل حال آنان نماید! هر
قدر بتوانیم مردم را در سطوح مختلف با حقایق قرآن -که خیلی فراوان است و تمام
شدنی هم نیست -آشنا کنیم ،به همان مقدار کاربردی عمل کردهایم ،چون هدف ما
فقط اطالعرسانی نیست؛ هدف این است که آنها که مطلع میشوند ،در وجودشان
اثر بگذارد و آنها را به خداوند نزدیک و از شیطان دور نماید؛ از نفسانیات فاصله
بگیرند و به معنویات و مقامات الهی که خداوند برای انسانها در نظرگرفته؛ یعنی به
قرب الهی و رضایت خداوند نایل گردند .به نظر بنده هر جا بتوانیم این پیام را
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برسانیم ،فرهنگ قرآن را کاربردی کردهایم .بدیهی است که تأثیر واقعی این اثر در
بین مردم آن است که آنها شیفته قرآن میشوند و به مطالعه و تحقیق بیشتر میپردازند
و سپس طریق اصالح و تهذیب خویش را دنبال میکنند و نتایج مفیدی عایدشان
میگردد .کاربردیترین کار این است که بتوانیم مردم را با لطایف و بُعد هدایتی قرآن
و ماهیت فلسفی آن ،که انسان را نسبت به جهان و خدا آگاه میسازد ،آشنا کنیم .
گذشته از اصل وجود قرآن که خودش مهمترین سرمایه است ،باالخره برای پیشبرد
این کار سرمایهای تهیه شده و نیروهایی نیز در این زمینه زحمت کشیدهاند تا با بیانی
رسا به نقل آموزههای قرآن بپردازند و در اختیار مردم بگذارند ،اما سرمایه دوم که
نتیجه مبارک زحمات دوستان و هزینههای مادی است ،برقرار کردن رابطه بین مردم
و قرآن است که کمترین هزینه را دارد و بحمداللَّه مردم هم از آن در همه سطوح
استقبال میکنند .با توجه به اینکه قبل از پیروزی انقالب ،بخشی از افراد جامعه اصالً
در قرآن اندیشه نمیکردند و اگر توجهی هم بود ،در حدّ قرائت قرآن بود و حتی
برخی محققان ما معتقد بودند که نمیتوانیم به قرآن دسترسی پیدا کنیم و آن را بفهمیم
و فقط باید به سراغ روایات برویم ،چه عاملی باعث شد که جنابعالی به عنوان یک
پژوهشگر قرآنی در آن زمان اینگونه درباره قرآن بیندیشید و احساس کنید که باید
از قرآن در عرصههای مختلف زندگی استفاده کرد؟ عشق به قرآن و نزدیک شدن به
نورانیت این کتاب آسمانی را در وجود خودم ،مرهون پدرم هستم .در دوران کودکی
تا قبل از 41سالگی که من در خانه پدریام در روستا بودم ،معمولًا هر روز صبح با
صدای قرآن پدرم از خواب بلند میشدیم .خانه ما دو طرف داشت که ایشان آن
طرف خانه اتاق داشتند و ما این طرف خانه بودیم .به طور معمول ،ایشان حدود
طلوع فجر بیدار میشدند و تا نزدیک طلوع آفتاب با صدای لطیف قرآن میخواندند

آشنایی با چهرة قرآنی آیتاهلل هاشمی رفسنجانی

003

و صدای ایشان ما را بیدار میکرد .با لحن تالوت و صدای دلنشین پدرم ،معنویت و
زیبایی خاصّی از قرآن در وجودم پیدا شده بود .او پیرمرد بود .ولی صدای خوبی
داشت و ما برای او احترام بسیاری قائل بودیم .مجذوب شدنم به قرآن ،به آن خانه
برمیگردد و این نشان میدهد یکی از کارهایی که میتوانیم انجام دهیم این است که
به اولیای اطفال آموزش بدهیم و آنها را به اهمیت قرآن متوجه سازیم .البته امروزه
امکانات و وسایل خوبی مانند ضبط صوت و رایانه هست که در آن موقع نبود ،.اما
به وسیله همین توجهات و قرائت بزرگترها ،کوچکترها به قرآن عالقهمند میشدند .
در هر صورت ،بنده این حالت را از روستا و از خانه پدرم به یاد دارم .در روستای
ما که در واقع سه روستای به هم متصل بود و سیصد چهارصد خانوار داشت ،شاید
دو یا سه خانه بود که این حالت را داشت و به همین دلیل ما به قرآن جذب شدیم .
من این حالت را به صورت یک شعله زنده در وجودم نگه داشتم و شاید هیچ وقت
در همه دوران زندگیم تالوت قرآن در صبح را ترک نکردم  .در 45سالگی که تازه
به درس سیوطی (البهجة المرضية) معالم و حاشیه رسیده بودم ،به فکر حفظ قرآن
افتادم ،زیرا دوست داشتم عالوه بر قرائت در صبحگاه ،وقتهای دیگری را هم به
قرآن اختصاص دهم .مقداریکه قرآن را حفظ کردم ،آقای بروجردی از همان مقدار
به همراه الفیه از من امتحان گرفتند و جایزه بسیار ارزشمندی نیز به من دادند که در
وجود و سرنوشت من اثر گذاشت .اینها باعث شد که بیشتر به قرآن نزدیک شوم .
کم کم به سنی رسیدم که دیگر میتوانستم از درس تفسیراستفاده کنم .البته چند نفر
هم بودند که جلسه دعا و ذکر داشتند و شبها به محضرشان میرفتیم ،همچون حاج
حسین طباطبایی و شیخ عباس تهرانی که برای ما خیلی خوب و سازنده بود ،اما
درس قرآن هم برقرار بود ،هر چند مثل حاال نبود .اآلن واقعاً میدان برای فعالیتهای
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قرآنی فرهنگ خیلی گسترده است .آن موقع مرحوم عالمه طباطبایی «رحمه اللَّه»
درسی میگفتند که برای ما جاذبه داشت و یک درس هم شیخ ابوالفضل زاهدی
«رحمه اللَّه» در مدرسه فیضیه میگفتند .من در این دو درس شرکت میکردم .ویژگی
درس مرحوم عالمه این بود که انسان را با متن آفرینش و حقایق زندگی و تاریخ
آشنا میکرد .البته ایشان بیان خوبی نداشتند ،خیلی آرام حرف میزدند و صدایشان
بهسختی به گوش میرسید و مجبور بودیم بیشتر دقت کنیم و نزدیکتر بنشینیم .من
از تفسیر عالمه طباطبایی که فلسفه واقعی بود ،متوجه عالَم دیگری شدم و آن
چیزهایی که از ایشان یاد گرفتم ،نظیر :شناخت عوالم ،رابطه انسان با خدا و رابطه
انسان با طبیعت ،خیلی برایم جاذبه داشت .از سال  4553و  4551که فصلنامه مکتب
تشیّع را منتشر میکردیم یا وقتی هم به تبلیغ میرفتیم ،نکات قرآنی را پیدا مینمودیم و
به بعد وارد نوشتن شدیم و برای مردم مطرح میکردیم .اما مشکلی که در این باره با
آن مواجه بودیم ،این بود که وقتی میخواستیم نظر قرآن رادر مورد موضوعی خاص
بدانیم ،بهناچار باید تمام قرآن را میخواندیم تا ببینیم قرآن راجع به آن موضوع چه
گفته است و این برایمان خیلی سخت بود .البته اثری مثل تفصیل اآلیات در اختیارمان
بود ،ولی کاستیهای بسیاری داشت و کتابهای تفسیری نیز اندک و در حدّ مجمع
البیان و امثال آن بود و به اندازه امروز منابع تفسیری در اختیار نداشتیم.
یکی از کارهایی که آن زمان از مرحوم عالمه طباطبایی یاد گرفتم ،تفسیر قرآن به
قرآن بود که فکر میکنم این روش را ایشان در فرهنگ حوزه وارد کرد .به هر حال،
این مشکل باعث شده بود که ما هر آیهای را که نگاه میکردیم و احیاناً ابهامی داشت
و میخواستیم از خود قرآن تفسیر آن را بجوییم ،مجبور بودیم همه قرآن را بخوانیم
تا ابهام آن آیه را برطرف کنیم ،اما چه کسی این همه وقت داشت .طلبهای که روزی

آشنایی با چهرة قرآنی آیتاهلل هاشمی رفسنجانی

005

سه -چهار تا درس میخوانْد و کارهای دیگری هم داشت ،نمیتوانست به این کار
بپردازد .در واقع ،همین دردی را که شخصاً لمس کرده بودم ،برایم قطعی شد که
دیگران نیز با این مشکل مواجهاند .از این رو ،دیدم باید منبعی تهیه شود که وقتی
میخواهیم موضوعی را از قرآن بفهمیم ،ناچار نباشیم که همه قرآن را بخوانیم و به
کمک آن منبع ،نظر قرآن را در مورد موضوع خاص بهراحتی استخراج کنیم .به دنبال
انجام این کار بودم و چند واژه را همچون اشرافیت که به خاطر مبارزات انقالبی
احتیاج به این واژه داشتیم و یا واژة «صبر» تنظیم نموده بودم .در آثار کمونیستی،
برخی اسالم را دین اشراف مکه برای اتحاد طوایف عرب معرفی کرده بودند؛ یعنی
یک تفسیر مادی از دین داشتند ،در حالی که دیدگاه قرآن بر خالف این است .چند
موضوع را نیز تحقیق کردیم که خیلی وقت صرف شد .البته برای بنده به عنوان یک
وظیفه تدوین «کلید قرآن» از حساسیت خاصی برخوردار بود که این یک وظیفه مهم
برای ما حوزویان است .اسمش را هم وارد کار تحقیق قرآن کردم و نه تحت این
عنوان که صرفاً یک کتاب بنویسم و یا به دنبال هدف و غرض شخصی باشم ،بلکه
دیدم این کاری است که روی زمین مانده و باید یک کسی آن را جامه عمل بپوشاند.به
همین دلیل ،عشق به این کار پیدا کردم و هر وقت به حرم حضرت معصومه «علیها

السالم» میرفتم یا معتکف میشدم و یا هر جا که مقام استجابت دعا بود ،یکی از
دعاهایم این بود که «اُدْعُونِی أَسْتَجِبْ لَكُمْ» خداوند به بنده توفیق بدهد تا این کار را
تمام کنم .این یک درخواست بود و به مصداق آن آیهای که میفرماید بخوانید مرا تا
اجابت کنم شما را ،خداوند هم توفیق داد .وقتی این درخواست در من جدّی شد،
به خاطر همان عشقی که در ضمیرم نسبت به قرآن پدید آمده بود ،به دنبال تحقق آن
رفتم .اوّلین فرصتی که توانستم در این باره کاری انجام دهم ،همان سه سال زندانم
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بود که من اآلن آن زندان را نعمت میدانم .در آن موقع خیلی برایم سخت بود که
در زندان باشم ،ولی این لطف خداوند بود که بنده را گرفتار سه سال زندان کرد تا
این کار را به سامان برسانم.
جالب است از همان شب اوّل که مرا به زندان بردند و بازجوییام کردند ،کار را
به صورت ذهنی شروع کردم .در ابتدا چون قلم و کاغذ در اختیارم نبود ،بعضی از
آیات را که حفظ بودم ،در ذهنم از آنها فیشبرداری میکردم .بعدها نیز با استفاده از
قلم و کاغذ کار را ادامه دادم و تا آن روزی که از زندان بیرون آمدم ،این کار تمام
شده بود و فقط مقداری تنظیمات الزم داشت و در حال حاضر ،تنظیمهای خودم
موجود است و میتوانم بگویم بهترین کاری که توانستم در عمرم انجــام دهم ،همین
کار بوده است .خیلی خوشحالم که امروزه -همان طور که حاج آقای خراسانی گفتند -
این کار منشأ فعالیتهای تحقیقاتی و خدمات بسیاری شده است.
زمانی که در زندان بودم ،رفقای ما در بیرون فهمیده بودند که بنده این کار را
دارم در زندان انجام میدهم .وقتی هم که از زندان آزاد شدم ،با بسیاری از علما و
فضال ،از جمله با شهید مطهری و آيةاللَّه مکارم صحبت کردم و ادعا کردم هر چه از
قرآن میتوان استفاده کرد ،در این اثر آوردهام .آقای مطهری گفت که این خیلی ادعای
بزرگی است ،اما من گفتم :شما بیایید این آیاتی را که بنده تنظیم کردهام ،بخوانید و
به آن یک چیزی اضافه کنید .واقعاً نتوانستند اضافه کنند ،البته گاهی الفاظی اضافه
میکردند و حتی همین حاال هم میشود ،نمایه را با تعبیر دیگر آورد ،ولی به هر
حال ،اصل مطلب را با لفظی دیگر آوردهایم.
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آیا استاد شهید مطهری در ایجاد این طرح و برنامه در ذهن شما نقش

خاصی داشتند؟
خیر ،شهید مطهری در این خصوص به من چیزی نگفته بودند ،البته ایشان برای
من یک الگوی عالِم واقعی اسالمی و دانشمند بود .ما تفکرات ،شیوههای کار ،حوصله
و دقت در امور و چیزهای دیگر را از آقای مطهری یاد گرفتیم .بنده حقیقتاً ایشان را
معلم خود میدانم ،اما داستان نمایهبرداری و فیشبرداری من یک سابقه سیاسی دارد
و همچنان که قبلًا گفتهام ،وقتی مبارزات انقالبی -سیاسی شدت گرفت ،طلبههای
بسیاری ازمنبر محروم گشته و متواری شدند و دیگر نمیتوانستند زندگیشان را اداره
کنند و شهریهای هم در کار نبود .به همین جهت ،راهی پیدا کردم که اینها بتوانند
وقتی که مخفی بودند ،در خانههایشان کار کنند و درآمدی هم داشته باشند .چند
موضوع را در نظر گرفتم .یکی زندگی ائمه «علیهم السالم» ،دیگری نهج البالغه و
سومی قرآن کریم .برای هر کدام یک گروه درست کردیم و یک آقای کشاورز
پولداری از رفسنجان هزینه آن را تقبل کرد و در اختیار ما گذاشت .البته قرآن را
نتوانسته بودیم آماده کنیم ،ولی برای آن دو مقدماتی را به راه انداختم و برای هر یک
ساعت کار ،مبلغ  3تومان به طلبهها میدادیم که 1ساعت کار میکرد ،زندگیاش به
خوبی اداره میشد .کسانی که اآلن یادم است در -آن زمان با ما در موضوع نهج
البالغه کار میکردند ،عبارت بودند از آقایان :مهدوی کنی ،کاشانی ،معادیخواه و امثال
ایشان که آقای معادیخواه این کار را بعداً خودش ادامه داد .در موضوع ائمه «علیهم

السالم» نیز آقایان :آيةاللَّه صالحی ،آيةاللَّه موسوی خوئینیها ،محمد خامنهای و خیلی
از رفقای دیگر فعالیت داشتند .خیلی هم برایشان مهم بود ،چون هم کار علمی
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میکردند هم زندگیشان را خیلی اداره میکرد؛ یعنی اگر کسی در روز 3ساعت کار
میکردند ،زندگی خود را میگذراندند .اآلن این کار موضوع ائمه «علیهم السالم» در
دست دفتر تبلیغات است که گویا هنوز به نتیجه نرسیده است .به هر حال ،این تفکر
را با خودم به زندان بردم و آنجا بهتنهایی کار را شروع کردم ،البته آقای فاکر هم که
در زندان بود ،با بنده همکاری میکرد و فهرست مینوشت؛ یعنی آن کاری که ما
انجام داده بودیم ،او به صورت مختصر ،مثل نوشتن شماره آیه ،انجام میداد .به نظر
میرسد این هم یکی از کارهایی است که اآلن میتوان ارائه نمود؛ یعنی خیلی مختصر
در یک جلد ،بدون آنکه فیشها را ارائه کنیم ،فقط عنوان و شماره آیه را در دسترس
قرار دهیم .این کار میتواند تحقیقرا برای قرآنپژوهان راحتتر کند .آقای فاکرگفت :
آن جزوهای که در زندان تهیه کرده بودم ،وقتی بیرون آمدم ،گم شد .آقای معادیخواه
هم بعد از اینکه من مینوشتم ،بازخوانی میکرد و مطالبی پشت صفحه میافزود .به
صورت انتزاعی هم مینوشت .بقیه کارها را خودم انجام دادم تا اینکه به پایان رسید.
 با توجه به اینکه پروژه تفسیر راهنما به پایان رسیده و فرهنگ قرآن نیز
رو به اتمام است ،اگر قرار باشد شما با همه تجربیات و پشتوانهای که دارید ،یک
پروژه سنگین دیگر رابرای ما طراحی کنید ،چه طرحی را پیشنهاد میدهید؟
کاری که فعلًا خودم در حال انجامش هستم و برای بقیه عمرم کافی است ،مطرح
است .اما کارهای دیگری که باید بکنیم و جزء اهداف اوّلیه ما نیز بوده ،نوشتن تفسیر
آیات االحکام بر حسب تاریخ نزول تنظیم موضوعی آیات است که خوشبختانه شما
چند موضوع را در این خصوص انتخاب کردهاید ،مثل موضوع خانواده به هر حال،
این یکی از کارهای بسیار مهم دفتر تبلیغات باید باشد .امکاناتش را که دارید و باید
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تقویت هم بشود .باید درباره هر یک از موضوعاتی که مطرح میشود ،یک تفسیر
موضوعی کامل نوشته شود و بعداً همه اینها به صورت یک مجموعه تفسیر موضوعی
درآید .البته منظورم این نیست که صبر کنید تا تفسیر موضوعی کاملی بنویسید و بعد
منتشر کنید ،چون کاری سخت و طوالنی است که ممکن است دچار کاستیهایی نیز
شود ،ولی به نظرم اگر قطعه قطعه بنویسید و با نظم خاصی منتشر کنید ،تا به صورت
یک مجموعه درآید ،یکی از کارهای نو و بسیار مهم میشود ،چون اآلن در کشورمان
تفسیر موضوعی کاملی که متکی به اطالعات کافی باشد ،در دست نداریم .
 در زمینه تحقق پروژه فرهنگ قرآن دوستان زحمتهای فراوانی کشیدند و
بعضیها حاصل جوانی و بهترین دوران زندگیشان را برای پیشبرد این مجموعه
صرف نمودند .مطلبی که میخواستیم خدمت حضرتعالی مطرح کنیم این است
که در خصوص ارائه شایسته این اثر ارزشمند به مخاطبان و محققان خیلی مشکل
داریم .دلیل این موضوع هم آن است که تاکنون تبلیغ الزم در مورد این پروژه
صورت نگرفته تا جایگاه واقعی خودش را به دست آورد .به هر حال ،دفتر
تبلیغات با وجود اینکه زحمت زیادی کشیده ،محدودیتهایی دارد که نمیتواند
آن طور که بایسته است ،این اثر را معرفی کند و در شمارگان زیاد و با قیمت
پایین منتشر کند .در خواست ما از جنابعالی این است که در این باره چارهای
بیندیشید ،مخصوصاً اگر بنا است که این کار به عربی و انگلیسی هم ترجمه شود.
در این مورد مطمئنم که کتاب را بهخوبی عرضه نکردهایم .من فکر میکنم برای
این موضوع باید یک برنامه و طرحی تهیه شود تا کتاب بهتر معرفی گردد .معمولًا
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کتابهای مفید و ارزشمند را به صداوسیما میدهند و آنها هم حداقل آن را یکبار
معرفی میکنند .یک مطلب هم راجع به افراد و گروههایی مانند دفاتر نمایندگی
رهبری و یا طالب و محققان علوم اسالمی است که مراجعه میکنند و کتاب را با
تخفیف میخواهند .در این خصوص ما باید منبعی درست کنیم که تأمین کننده بقیه
هزینه باشد .در این باره ،آقایان روابط عمومی که فنیترند ،میتوانند اقدام کنند .مطلب
دیگر اینکه میتوانیم در هزینهها صرفهجویی کنیم؛ مثلًا در چاپ اثر میتوان از
کاغذهای بسیار نازک که هم دوامش از کاغذهای معمولی بیشتر و هم کیفیت چاپ
روی آن بهتر است ،استفاده کرد که در نتیجه به جای 52جلد کتاب42 ،جلد میشود
که هم حمل و نقلش آسانتر است و هم کمتر در قفسه کتاب فضا اشغال میکند .البته
زمانی ما میخواستیم کتابی را با آن نوع کاغذ که عرض کردم ،چاپ کنیم که معلوم
شد در ایران و چاپخانههای ما موجود نیست و به ناچار آن را در دبی چاپ کردند .
اگر شما آمادگی داشته باشید ،دفتر ما میتواند امکانات الزم را فراهم کند تا این نوع
کاغذ را تهیه کنید و در چاپ فرهنگ قرآن از آن استفاده نمایید .بنابراین ،اگر الزم
است مثلًا ما به ائمه جمعه کتاب را هدیه کنیم یا نیمبها بدهیم ،باید این کار را انجام
بدهیم ،چرا که ما میخواهیم این آثار قرآنی به دست قرآنپژوهان و همه کسانی که
اهل کار و تحقیقاند ،برسد و به طور کلی ،معارف قرآن در زندگی همه وارد شود .
پس باید امکاناتی فراهم کنیم تا این اثر بهخوبی معرفی شود و در اختیار عالقهمندان،
بهخصوص طلبهها و دانشجویان و محققان که خیلی مورد نیازشان است ،قرار بگیرد .
همچنین باید در فرهنگ قرآن از همه شیوههای هنری استفاده کرد تا این اثر در اوج
زیبایی و جاذبه در جامعه عرضه شود .در این مورد ،بنده در خصوص کاغذ ،جلد،
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فصلبندی ،رنگ کتاب و خیلی چیزهای دیگر نظراتی دارم که به دوستان گفتهام؛ به
عنوان مثال ،نظرم درباره رنگ این است که از چاپ سه رنگ استفاده بشود تا نمایهها
از زیرمجموعههای آن مشخصتر گردد .دیگر اینکه شما میتوانید اینگونه آثار را
دراینترنت که هم آسان است و هم هزینه چندانی ندارد ،عرضه کنید تا هر کس
میخواهد از آن کپی بگیرد و استفاده نماید  .فکر میکنم در هفت -هشت سال آینده
خواهیم دید که هیچ کتابخانه جامعی در دنیا نخواهد بود ،مگر اینکه آثاری از این
نوع داشته باشد ،چون همه میخواهند به قرآن نزدیک شوند و آن را بشناسند .
 اگر برای دستاندرکاران فرهنگ قرآن پیام خاصی دارید ،بفرمایید .
از همه کسانی که در به ثمر نشستن این کار بزرگ خدمت کردهاند ،تشکر میکنم .
اگر کارهایی که دوستان ما در دفتر تبلیغات انجام دادهاند ،نبود ،این کار به نتیجه
نمیرسید .قبلًا بسیاری از افراد میآمدند و یادداشتها را از ما میگرفتند و میرفتند،
اما میدیدند کار آن قدر بزرگ است که از عهدهاش بر نمیآیند .بعد میآمدند و
میگفتند :ما نمیتوانیم این کار را انجام دهیم .تا اینکه دفتر تبلیغات اسالمی حوزه
علمیه شروع به کار کرد و اوّلین کاری که به من ارائه دادند ،پسندیدم و دیدم همان
راهی که ما میخواستیم برویم ،تکمیل شده و اکنون کار به اینجا رسیده است و من
واقعاً از آنها تقدیر و تشکر میکنم.
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مراحل تحقیق و تدوین پروژة فرهنگ قرآن از گروه فرهنگنامهها و
معجمهای قرآنی
مقدمه
در فرهنگ قرآن از آغاز کار تحقیق تا انجام آن ،هستههای مختلف پژوهشی،
مراحل گوناگونی را طی میکنند تا هر یک ازموضوع ها و مدخلهای فرهنگ قرآن
سامان یابد .از این رو ،اهمیّت پروژه عظیم فرهنگ قرآن ،گستردگی و بیسابقه بودن
آن اقتضا میکرد تا برای دقّت بیشتر و جلوگیری از اتالف وقت ،آیین نامهای تهیه و
مراحل مختلف کار و ویژگیها و اقتضاهای هر یک از مراحل در آن تعریف شده
باشد .این نوشتــار به بحث دربــاره مراحل تحقیق و تدوین فرهنگ قرآن اختصاص
دارد.

 -1گزینش مدخلها
اشاره
مدخل قرآنی ،واژه یا عبارتی است که در علم ،فن و عرف خاصْ اصطالحِ شناخته
شده و موضوعی مستقل باشد و بتوان ذیل آن تهیه شده در مرکز فرهنگ و «تبیان »5
بحثی قرآنی ارائه کرد .دست مایه نخست برای یافتن مدخلهای قرآن ،برنامه
نرمافزاری معارف قرآن و نیز کارهای انجام شده در تفسیر راهنما بود .آنگاه همکاران
این بخش با پژوهش در واژگان قرآن و مراجعه به اصطالح نامههای قرآنی و فهرست
تفاسیر و کتابهای شأن نزول و اعالم قرآن ،برای یافتن مدخلهای جدید کوشش
فــراوانی کردنــد و پس از تصویب ،در اختیار بخش پرونده علمی و تدوین قرار
دادند.
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شیوه مدخل گزینی
 -4هنگام گزینش مدخلها نکات و شیوههای ذیل مورد توجه قرار میگیرد:
مدخل ،یا اصلی است یا ارجاعی .مدخل اصلی ،مدخلی است که در ذیل آنْ اطالعات
قرآنی قرار میگیرد و مدخل ارجاعی آن است که به مدخل دیگر ارجاع داده میشود.
 -0اصل در مدخلها ،عدم ارجاع است و ارجاع ،افزون بر مترادف ها فقط در
جایی است که ارائه اطالعات در ذیل مدخل ،مستلزم تکرار فراوان ،و یا اکتفا به ارائه
بخشی از اطالعات ،موجب نقص باشد.
 -5زبان فرهنگ نامهها فارسی است .بنابراین ،همه مدخلها باید در فارسی متداول
باشد .در صورتی که واژه قرآنی (عربی) و فارسی هر دو از شهرت برخوردار باشند
و یا حتی واژه فارسی مشهورتر باشد ،واژه قرآنی ،مدخل اصلی قرار میگیرد ،مانند:
«پرهیزگاری» که از واژة «تقوا» استفاده میشود.
-1مترادفهای مشهور و کاربردی که در ردیف الفبایی مدخل قرار گرفته ،به
مشهورترین آنها ارجاع داده میشود تا پژوهشگر بتواند ازطریق هر یک ،به مباحث
مورد نظر دست یابد ،مانند :ستم ظلم.
 -3واژههای قرآنی که معادل فارسی ندارند و نیز اصطالحات علوم ،مانند :عرش،
کرسی ،شبهه آکل و مأکول ،استحسان و اجتهاد ،به برابر فارسی نیازی ندارند.
 -1آن دسته از واژهها و اصطالحات قرآن که برای آنها معانی گوناگونی گفته
شده ،خود ،مدخل قرار میگیرند و معانی مشهور آنها نیز مدخل قرار گرفته ،ارجاع
داده میشوند ،مانند :منّ و سَلوی.
 -1مدخلها بر اساس قرائت مشهور برداشت میشود.
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 -3مدخلهای انتزاعی ،باید مستند به قرآن و قابل فهم باشد.
 -3هرگاه چند اصطالح قرآنی -با تفاوتهایی -در یک معنا مشترک باشند و
هیچیک برای ارجاع دادن دیگر واژهها به آنها مناسب نباشند ،واژهای فارسی مدخل
قرار میگیرد که جامع آنها باشد وواژه های قرآنی به آن ارجاع داده میشوند ،مانند:
گناه ،وِزر ،فُجور.
 -42مدخلی که معنای عرفی یا اصطالحی آن با مفهوم قرآنی آن متفاوت است،
یا مفهوم قرآنی آن ،اعم یا اخص از معنای عرفی و اصطالحی است ،مدخل قرار
میگیرد و به همان محدوده عرفی یا اصطالحی پرداخته میشود و بخشی از معنای
قرآنی آن ،که به مدخل دیگری مرتبط میشود ،به جایگاه اصلی اش ارجاع داده
میشود ،مانند زکات که کاربرد قرآنی آن ،از اصطالح فقهی آن وسیعتر است و در
اصطالح فقه به انفاقی خاص میگویند،ولی در قرآن ،کاربردی اعم دارد که در این
صورت ،مواردی از زکات که به معنای صدقه است ،به صدقه ارجاع داده میشود.
البته در مواردی مانند اسراف ،مالک همان کاربرد قرآنی آن است ،زیرا اسراف کالمی
که بخشی عمده از کاربردهای قرآنی است،جایگاهی برای ارجاع ندارد.
 -44در اسامی معنا ،مدخل به شکل اسم مصدر میآید مانند :بخشیدن /بخشش،
جز در مواردی که اسم مصدر معنایی متفاوت با مصدر مییابد ،مانند :راه رفتن که
روش یا رفتار ،اسم مصدر آن است .البته مصدر عربی رایج درقرآن ،بهصورت مصدر
میآید نظیر :استغاثه و استکبار.
 -40اسامی وصفی (فاعل ،مفعول) و… مدخل قرار نمیگیرند ،بلکه به اسم مصدر
اکتفا میشود ،جز در مواردی که اسم وصف ،مشهور ،و اسم مصدر ،نامأنوس باشد و
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نیز به استثنای مواردی که اسم وصف،اصطالحی خاص بوده ،مباحثی جز اسم مصدر
داشته باشد ،مانند :انصار.
 -45عناوین کلی انتزاعی برگرفته ازمصادیق ،اگر مصطلح شده و دارای مباحثی
مستقل و افزون بر مباحث مصداقها باشند ،مدخل قرار میگیرند،اگر به افراد آنها در
قرآن تصریح یا اشاره شده باشد مانند« :اَشهُرِ حُرُم»« ،اَنفال» مانند« :آثار باستانی».
 -41عناوین کلی تصریح شده در قرآن ،مانند شده باشد ،افراد ،مدخل قرار
میگیرند .در غیر این صورت ،فقط عنوان کلی ،مدخل است و اگر عنوان کلی مدخل
نباشد ،مانندآیات بینات مسجد الحرام ،در این صورت اگر افراد آن مستند به روایت
باشد ،مدخل قرار میگیرد.
 -43اقسام موضوع کلی ،هریک مدخل مستقل قرار میگیرد ،مانند :نماز،
نمازجمعه و نماز خوف.
 -41مدخل خاص به عام ارجاع داده میشود ،مگر آنکه عام برای مدخل قرار
گرفتن یا ارجاع دادنْ مناسب نباشد.
 -41مصادیق یک عنوان کلی ،اگر بحث جداگانه و قابل توجّهی نداشته باشند ،به
عنوان کلی ارجاع داده میشوند ،مثل :سیاه و سفید مدخل الوان.
 -43مصادیق یک عام که روایات یا مفسران آن را ذکر کردهاند ،مدخل قرار
نمیگیرند ،مانند :اخصا که ذیل عبارت «فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ» (نساء ،آیه  )43از مصادیق
تغییر خلقت دانسته شده است.
 -43اگر عناویــن فرعــی اصطالح شده باشند ،مدخل قرار میگیرند ،مانند :عول
و تعصیب.
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 -02اگر مدخل برگزیده معانی متفاوت داشته باشد ،میتواند به طور مکرّر مدخل
قرار گیرد و معانی مشهور آن ،با ارجاع یا شناسه ،توضیح داده میشود ،مانند :آزادی
جبر و اختیار .آزادی /سیاسی ،اجتماعی ،و نیز مانند :شهادت /گواهی ،شهادت /کشته
شدن در راه خدا.
 -04واژههای متضاد یا مرتبط ،هر یک در جایگاه الفبایی خود ،مدخل قرار
میگیرند ،مانند :شب ،روز .امّا اگر پیوندشان در بحث و تحقیق به اندازهای باشد که
جدایی آن دو ،موجب نقص میشود و نیاز مخاطب را برآورده نمیسازد یا ذیل هردو
مدخل ،تکرار مطالب پیش میآید ،هر دو ،یک مدخل را تشکیل میدهند ،مانند :جبر
و اختیار ،قضا و قدر .البته جزءدوم هم مدخل قرار میگیرد و به مرکّب ارجاع داده
میشود؛ مثلًا :اختیار جبر و اختیار.
 -00مدخل ،هموارهبهشکل مفردنوشتهمیشود ،مگرآنکهتثنیه یاجمعآن ،درجایگاه
اصطالحی مستقل به کار رفته باشد ،مانند :احزاب ،اسما و صفات؛ انصار وحواریون.
 -05مدخل ،باید تکواژه و کوتاه باشد .تبصره الف واژه های مرکّب ،اگر اصطالح
شده باشند ،مدخل قرار میگیرند .ب در واژه های مرکّب ،الف و المِ مضاف الیه یا
وصف ،حذف میشود ،مانند :اصحاب ایکه به جای اصحاب األیکه .ج اگر واژه مرکب
با الف و الم اصطالح شده و با قواعد ادبی منطبق باشد ،همانگونه نوشته میشود،
مانند :الباقیات الصالحات .د عناوین ترکیبی قرآنی ،به همان شکل که اصطالح شده
اند ،مدخل قرار میگیرند ،مثل :اصحاب فیل.
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 -01آندسته ازمدخلهاکه اطالعات قرآنی آن به طور ضمنی در موضوع دیگری
آمده ،به دلیل تکرار نمیتواند مدخل مستقل باشد و به جایگاه قرآنی خود ارجاع داده
میشود؛ مانند :آرنج وضو؛ نه به جایگاه منطقی آن ،مانند :آرنج اعضای بدن.
 -03الزم است مدخل تعریف شده ،حدود بحث آنها تعیین و رابطه معنایی آنها
با مدخلهای مرتبط مشخص شود .تذکر :اگر پژوهشگر درمراحل تشکیل پرونده
علمی و پژوهش ،حذف یا ارجاع مدخلی را پیشنهاد کند ،موضوع در شورای گزینش
مدخلها بررسی خواهد شد.
اَعالم

 -4همه نامهای خاص (مانند :اشخاص ،اقوام ،اشیا ،مکانها و رویدادها) همچون:
ابراهیم ،جعفربن ابیطالب ،مکّه ،غزوه احزاب،الت ،قریش ،بنیاسد و اصحاب کهف،
مدخل قرار میگیرند.
 -0اعالم قرآن بر دو قسم است :مصرّح و غیر مصرّح .مصرّح ،نامی است که در
قرآن به آن تصریح شده است ،مانند :آزر ،الت ،یثرب .غیر مصرّح ،نامی است که در
قرآن به آن تصریح نشده است ،اما با استفاده از روایات ،نقل صحابه و تابعین،
کتابهای تفسیر و یا اسباب نزول معتبر قابل فهم است و به یکی از راههای ذیل ،به
آن اشاره شده است :الف) نامهایی که مشارٌ الیه اسمای اشاره است ،مانند« :هذا مِنْ
شِيعَتِهِ وَ هذا مِنْ عَدُوِّهِ»(قصص ،آیه )43که مرادْ «سامری»و«فاتون» است .ب) نامهایی
که مرادازاسمای موصول است ،مانند«:وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْنَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ»
اسـت( .بقره ،آیه  )021که بر اساس روایات ،مقصود از آن امیرمؤمنان  است .ج)
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نامهایی که مرجع ضمایر (بارز و مستتر) است؛ از جمله «يَنْأَلُونَكَ عَنِ ال َمْرِ» (بقره،
آیه  )043که مرجع ضمیر ،عمر و معاذ و حمزهاند و یا مانند« :فَلَمّا جاءَ سُلَيْمانَ» (نمل،
آیه  )51که مرجع ضمیر مستتر« ،منذر» است .د) نامهایی که مراد از اسامی معرفه به
الف و الم باشد ،مانند« :وَ إِذ قُلْنا ادْخُلُوا هذِهِ القَرْيَةَ» (بقره ،آیه  )33که مرادْ ارض
مقدسه است .ه) نامهایی که مراد از اسامی معرفه به اضافه شدن باشد ،مانند« :لَيُوسُفُ
وَأَخُوهُ» (یوسف ،آیة  )3که مرادْ بنیامین است و یا نظیر« :فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الكُفْرِ» (توبه ،آیه
 )40که منظور ،ابوسفیان ،ابوجهل و امية بن خلف و … است .و نامهاییکه
مقصودازاسامی نکره است ،مثل«وَجاءَ مِنْ أَقْصَاالمَدِينَةِ رَجُلٌ»(یس ،آیه  )02که منظورْ
حبیب نجّار است .5 .اعالمی که در نزول آیه مؤثر است ،اما در آیه به آنها اشاره نشده،
مدخل قرار میگیرند ،مانند :معطم بن عدی و حارثبننوفل که خواهــان طرد مؤمنان

مستضعف از ســوی پیامبر 

بودند ،و این آیه نازل شد« :وَال تََْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ

رَبَّهُمْ» (انعام ،آیه  -1 .)30مکانها و وقایع مهم که ظرف نزول آیه باشند ،هرچند شرایط
بند  4تا  5آیین نامه اعالم را نداشته باشند ،مدخل قرار میگیرند ،مانند :حرا ،حجة
الوداع .3 .عناوین مضاف به اسم خاص ،مدخل قرار میگیرند و به اسم خاص ارجاع
داده میشوند ،مانند :همسر فرعون آسیه ،پسر نوح نوح .در صورتی که اسامی عناوین
یاد شده ،گمنام باشند یا برای آنها اسامی گوناگونی ذکر شده که ارزش اطالعاتی
ندارند ،به عنوان مضاف به اسم خاص اکتفا میشوند ،مانند :همسر زکریّا .تبصره الف-
اعالمی که در روایات و نقل صحابه و تابعین دارای نام و لقب و کنیهاند یا بیش از
یک نام و لقب و کنیه دارند ،مشهور آنان مدخل قرار میگیرد و به مشهورتر ارجاع
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داده میشود ،از قبیل :زیدبن سهل بن اسود ابوطلحه .ب -هرگاه چند عَلَم مانند افراد
اصحاب کهف ،دارای یک عنوان کلی باشند ،فقط عنوان کلی ،مدخل قرار میگیرد.
اگر یک یا چند نفر از آنان ،در قصهای دیگر دارای نقش و مورد شأن نزول آیهای
دیگر باشد ،خود ،مدخل قرار میگیرد .ج -اگر در شأن نزول آیهای از چند نفر به
طور مساوی نام برده شده باشد ،همه آنها مدخل قرار میگیرند ،اما اگر درشأن نزولی،
نام یک نفر مشهور است ،فقط همان مدخل قرار میگیرد .یادآوری :منابع استخراج
اعالم ،عبارت است از :تفسیرطبری (542ه .ق).؛ اسباب النزول ،واحدی ( 113ه .ق).؛
شواهد التنزیل ،حسکانی ( 112ه .ق).؛ مجمع البیان ( 315ه .ق).؛ تفسیر ابوالفتوح
( 331ه .ق).؛ التعریف واالعالم ،سهیلی ( 334ه .ق).؛ التکمیل و االتمام لکتاب التعریف
واالعالم ،ابنعسکر( 151ه .ق).؛ غرر التبیان فی مالم یسمّ فی القرآن ،ابن جماعة (155
ه .ق).؛ تفسیر مبهمات القرآن ،بَلَنسی ( 130ه .ق).؛ مفحمات األقران فی مبهمات
القرآن ،سیوطی ( 344ه .ق).؛ تفسیر برهان ( 4421ه .ق).؛ اعالم القرآن ،شبستری
(معاصر)؛ اعالم قرآن ،تونجی (معاصر)؛ رجال ونساء انزل اللَّه فیهم القرآن (معاصر)؛
اعالم قرآن ،مرکز فرهنگ و معارف قرآن؛ اعالم قرآن ،خزائلی (معاصر).
اسما و صفات الهی

 -4اسما و صفات در قرآن دو دستهاند :یکی ،اسما و صفات مصرّح ،مانند :غفور
و علیم .دوم ،اسما و صفاتی که از افعالِ منسوب به خداوند در قرآن انتزاع میشوند،
مانند آمِر .این دسته در صورتی که در روایات و ادعیه به آنها تصریح شده باشد،
مدخل قرار میگیرند.
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 -0برای ممتاز کردن اسما و صفات الهی از مدخلهای دیگر ،به این صورت نوشته
میشود ،مانند :آمر /اسما و صفات.
-5اسما و صفات انتزاعی ،ذیل مدخل اسما و صفات فهرست میشوند و در
جایگاه الفبایی هر یک تنها به گزارش ذیل آن بسنده میگردد .اسما و صفات مصرّح
نیز ذیل مدخل اسما و صفات فهرست میشوند و درجایگاه الفبایی هر کدام تنها
موارد فاعلی و وصفی فیشنگاری میگردد و افعال منسوب به خداوند درجای دیگر
ارائه میشوند .درتقسیم مدخلهای اسما و صفات به اصلی و ارجاعی ،صورتهای
ذیل پیشبینی میشود :الف صفات تفضیلی و غیر تفضیلی ،سه حالت دارند :اوّل اینکه
هر دو مصرّح باشند که در این صورت ،غیر تفضیلی مدخل اصلی قرار میگیــرد و
تفضیلی به آن ارجــاع داده میشــود ،مانند :حسیب اسرع الحاسبین .دوم آنکه به
صفت تفضیلی تصریح شده و غیر تفضیلی انتزاع شده است که در این صورت،
تفضیلی مدخل اصلی قرار میگیرد و غیر تفضیلی به آن ارجاع داده میشود ،مانند:
احکم الحاکمین حاکم .سوم اینکه هردو صفت غیر تفضیلی باشند ،همچون :علیم و
عالم یا هر دو تفضیلی باشند ،مانند :ارحم الراحمین و خیرالراحمین .در این حالت،
به صورت موردی تصمیم گرفته میشود .ب در صورتی که اسم و صفت مختصّ
خداوند باشد ،امّا فعل آن مختصّ او نباشد ،مباحث مربوط به خدا ذیل اسم و صفت
ارائه میگردد و مباحث مربوط به غیر او ذیل فعل طرح میشود ،مانند حلیم و حِلْم
که مباحث مربوط به خدا ذیل حلیم ،و مباحث مربوط به غیر خدا ذیل حِلْم ارائه
میشود .ج در چهار صورت ذیل به جهت پرهیز از تکرار:
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 -4مباحث و رعایت اصل ارجاع خاص به عام ،اسم و صفت به فعل ارجاع داده
میشود اسم یا صفت و فعل آن ،مختصّ خداوند باشد ،مانند :خالق و خلقت ،شافی
و شفا ،منعم و نعمت.
 -0اسم و صفت مختصّ خدا ،وفعل مختصّ خدا نباشد ،مانند :حمید و حَمْد.
 -5اسم و صفــت مختصّ خــدا ،و فعل مختصّ غیر خدا باشد ،مانند :مستعان
و استعانت.
 -1اسم و صفت مختصّ خداوند نباشد و فعل آن مختصّ غیر خدا باشد ،مانند:
مذلّ و ذلّت ،مضلّ و ضاللت .د در صورتی که متعلّق اسم و صفت ،بحث مستقلّی
نداشته باشد ،به موضوع مربوط به آن ارجاع داده میشود ،مانند :داحی زمین ،زارع
کشاورزی .ه -درصورتی که اسم و صفت با فعل از یک ریشه باشند ،ولی دارای دو
معنای متفاوت باشند ،هر یک مدخل مستقل قرار میگیرند،مانند :توّاب و توبه.

 -2تشکیل پرونده علمی
اشاره
این بخش ،کارِ گردآوری اطالعات مربوط به مدخل را از منابع گوناگون همچون
منابع تفسیری انجام میدهد.
شیوه تشکیل پرونده علمی
 -4پرونده علمی ،شامل تعریف مدخل و آیات پیشنهادی مربوط به آن است.
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 -0جهت تعریف و تعیین محدوده مدخلهای مرتبط و ارجاعی ،با بخش تصویب
مدخل مشورت میشود و اطالعات مربوط ،به صورت مکتوب در پرونده قرار
میگیرد.
 -5رفع ابهام ازمدخلهای مبهم بر عهده مسئول بخش تصویب مدخل ،مسئول
تدوین ،یکی از اعضای هسته علمی مربوط و مسئول بخش تشکیل پرونده است.
حاصل مذاکرات باید مکتوب شود.
 -1پس ازتعیین محدوده مدخل ،آیات مربوط بهآن که قبلًا براساس برداشتهای
تفسیر راهنما جمع آوری شده ،با توجه به تعریف مدخل ،به وسیله تشکیلدهنده
پرونده ،ارزیابی شده ،آیات مربوط به مدخل در فهرست مخصوص آیات ،در پرونده
علمی قرار میگیرد.
 -3افزون بر اطالعات تفسیر راهنما ،الزم است پژوهشگر تشکیل دهنده پرونده
علمی با توجه به مدخل اصلی و ارجاعی و مرتبطات ،برای استقصای آیات مربوط به
منابع دیگر از قبیل :اَلمُعجَمُ المُفَهرَس ،المعجم لمعانی القرآن و فروغ بی پایان نیز
رجوع کند.
 -1برایاتقان بیشتردرهمة مواردفوق ،پژوهشگربا مسئول بخش مشورت میکند.

 -3تدوین و نگارش
اشاره
پرونده علمی برای فیش نگاری و طبقه بندی اطالعات مدخل ،در اختیار هستههای
علمی قرار میگیرد.
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شیوه تدوین و نگارش
 -1مطالعه پرونده علمی
جهت احاطه بیشتر بر مدخل و یافتن معادلهای قرآنی آن ،الزم است هسته علمی
به برخیاز منابع لغوی ،ازجمله :مفردات راغب ،لسان العرب ،التحقیق ،فرهنگنامهها
و اصطالح نامهها مراجعه کند .آیاتی که همراه با مدخل تحویل داده میشود ،پیشنهادی
است و هسته علمی با مراجعه به تفاسیر تعیین شده شیعه و اهل سنت و منابع روایی
و تک نگاشته ها و به ویژه همه مجلدات تفسیر راهنما و مجلدات آماده فرهنــگ
قــرآن ،المعجم المفهرس اللفــاظ القــرآن ،محمد فؤاد عبدالباقی ،المعجمالمفهرس
لمعانیالقرآنالعظیم محمدبسام رشدی ،تصنیف آیات القرآن الکریم محمد
محموداسماعیلی ،تفصیل اآلیات القرآن العظیم ژول البوم ،فروغ بیپایان معادیخواه و
نرم افزارهای رایانه ای همچون :صراط ،تبیان،نوراألنوار  0و جامع تفاسیر نور ،آن
دسته از آیاتی را که بر اساس مبانی فرهنگ قرآن بر مدخل داللت دارد ،استخراج
کرده ،به تکمیل اطالعات پرونده میپردازد.
-2فیش نگاری
الف فیش با عبارتی کوتاه و روان نوشته میشود .ب برداشت (نهاد و گزاره وقیود
مربوط) باید به وضوح یا با توضیح ،قابل استناد به آیه باشد .ج برداشتها باید با اصول
مسلم قرآنی ،فهم عقالنی و مبانی شیعه ناسازگاری نداشته باشد .د برداشتها نباید
دربردارنده توهین به مقدسات مذاهب رایج اسالمی باشد .ه -در هر برداشت حتی
االمکان یک مطلب و پیام نوشته میشود .و پیامهای مستقل از یک آیه باید ذکر شود.
ز همه آیات مربوط به یک برداشت،اعم از لفظــی و معنایــی ،باید ذکر شود .ح
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آیات ذیل یک برداشت ،به ترتیب مصحف آورده شود .ط باید همه اطالعات مربوط
به موضوع ،جمع آوری شود .ی نگارش متن برداشتها باید فارسی متداول و
حتیالمقدور فیش به صورت عبارت باشد ،نه جمله کامل .ک نگارش فیش بهگونهای
باشد که خواننده در تطبیق جمله ها و آیه ها دچار مشکل نشود .ل تقطیع آیات و
حفظ محل شاهد باید دقیق و منطبق بر فیش باشد .م در صورتی که محل شاهد ،مثلًا
آیات  4و  3است ،باید با نقطه چین مشخص کرد که آیات  0تا  1حذف شده است.
س در مواردی که برداشت مستند به عبارتی خاص باشد ،یک آیه میآید و به بقیه
نشانی داده میشود ،مانند برداشت تعدّد آسمانها از واژة «السموات».
-3توضیح برداشت
برداشت از «السموات» یک آیه میآید و به بقیه نشانی داده میشود ،مانند برداشت
تعدّد آسمانها از واژه آیات در موارد زیر به توضیح نیاز دارد :الف عبارتها و واژگان
مشکل ،مبهم ،غریب و مشترک لفظی و استفاده از معنــای غیر رایج لغت .ب اماکن
و اعالم مشتبه .ج برداشتهای مبتنی بر تقدیر و حذف .د برداشتهای مبتنی بر سیاق و
تناسب آیات .ه-برداشتهای مبتنی بر احتماالت تفسیری .و برداشتهای مبتنی بر
وجوه ادبی و معانی و بیان .ز برداشتهای انتزاعی و پیامی از آیات .ح برداشتهای
مبتنی بر روایت و شأن نزول با ذکر کامل مأخذ .ط موارد شبههانگیز که با آیات دیگر
مشابهت دارد و فقط از برخی برداشت میشود .ی موارد احتمال نسخ.
-4طبقه بندی
فقط از طبقه بندی فیشها جهت سهولت در دسترسی به اطالعات ،الزم است
همة فیشهای هر مدخل ذیل نمایهها طبقه بندی شود .نمایه ،عنوانی ریزتر از مدخل
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است و ذیل هر مدخل میتوان برای طبقه بندی اطالعات تا سه مرحله پیش رفت،
مانند :آشامیدنیها (مدخل) ،احکام آشامیدنیها (نمایه)4آشامیدنیهای مباح (نمایه )0
و آب میوه (نمایه  .)5نمایهها به ترتیب الفبایی آورده میشود .همچنین رعایت ترتیب
منطقی درچینش فیشها و شمارهگذاری آنها الزم است.
 -5ارجاعات
ارجاع ،برای تکمیل و جلوگیری از تکرار مباحث است که بر دو قسم می باشد:
الف ارجاع نمایه ای به مدخل دیگر ،مانند :ارجاع امتحان انسان به انسان .در این نوع
ارجاع اگر تعداد فیشها بیشتر از  3تاباشد ،ارجاع صورت میگیرد وگرنه در هردو
جا تکرار میشود .ب ارجاع نمایه ای به نمایه دیگر از همین موضوع ،مانند :تقوای
ابراهیم فضایل ابراهیم ،تقوا.
 -6گزارش از پژوهش و نگارش
پس از انجام پژوهش ،هسته علمی مربوط گزارش کار پژوهش را به شرح ذیل
تنظیم کرده ،به مسئول تدوین تحویل میدهد :الف ارائه شناسه هر مدخل که به تعریف
دقیق و تعیین محدوده آن و اهمّ عناوین پرداخته باشد .ب فهرست نمایهها به ترتیب
الفبایی .ج فهرست کلیدواژه های مربوط به مدخل ،اعم از اصلی ،فرعی ،انتزاعی و
ارجاعی به همراه توضیح الزم .د ذکر تعداد فیشها.
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 -4نمایه نگاری و هماهنگ سازی نمایهها
اشاره
برای هماهنگ سازی نمایهها ،موضوع پس از ارزیابی محتوایی و شکلی در اختیار
کمیته هماهنگ سازی قرار میگیرد .کمیته مربوط پیشنهادهای خود را به هسته علمی
اعالم میدارد تا در صورت صالحدید اعمال شود .یکسان سازی نمایهها هدف نهایی
فرهنگ نامه ،یعنی دستیابی به اطالعات با دقّت و سرعت بیشتر را بهتر تحقق می
بخشد .نیل به این هدف ،مستلزم رعایت اصول ذیل است:
 -1هماهنگسازی نمایهها با مدخل
باید نمایههای هر مدخل کاملًا با مدخل هماهنگ باشد؛ مثلًا در مدخل «مغفرت»،
همة نمایهها باید بر اساس همین واژه انتخاب شوند ،مانند :آثار مغفرت ،طلب مغفرت
و اهمیّت مغفرت ،و نباید در بعضی مغفرت ،در بعضی آمرزش و در بعضی بخشودگی
بیاید .تبصره :در مدخلهای اسم مصدری میتوان نمایههای آن را به صورت مشتق
آورد ،مانندایمان که میتوان درنمایه ،مؤمنان آورد .کلیدواژه به واژهها و تعابیر قرآنی
اطالق میشود که محقق از طریق آن به مباحث مربوط به موضوع دست می یابد.
 -2انطباق فیش و نمایه
باید فیشهای ذیل یک نمایه بهگونهای باشد که فقط مفهوم همان نمایه را برساند؛
مثلًا در نمایه «صفات مؤمنان» هر صفت در یک فیش قرار میگیرد ،مانند« :مؤمنان
انسانهایی سخاوتمند» و «مؤمنان انسانهایی شب زنده دار»؛ نه و «مؤمنان انسانهایی
سخاوتمند و شب زنده دار» .تبصره :در مواردی که جمع بین دو وصف ،وصف سومی
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را پدید میآورد ،میان دو وصف جمع میشود ،مانند« :مؤمنان شیران روز و عارفان
شب ،که نشانِ جامعیت مؤمن است.
-3روشن بودن مفهوم نمایهها
در نمایهها باید از کاربرد واژگان مشترک و مجمل و عبارتهای مبهم پرهیز شود.
تبصره :در زمینه علوم قرآن و تفسیر ،فرهنگ اصطالحات جامعی وجود ندارد .از این
رو ،اصطالح نامه مرکز فرهنگ و معارف قرآن و نیز مدخلهای برگزیده در فرهنگ
قرآن میتواند برای انتخاب نمایهها راهگشا باشد.
 -4تنظیم الفبایی نمایهها و زیرنمایهها
گرچه در بعضی موارد تنظیم منطقی ممکن و زیباتر است ،ولی در همه موضوعات
دشوار است .افزون بر اینکه دستیابی به اطالعات آن موضوع نیازمند پیشینه علمی
نسبت به آن موضوع است ،اما تنظیم الفبایی در همه جا ممکن و آسان است و هر
کس باهر سطح علمی میتواند طبق حروف الفبا به موضوع مورد نظر خود دست یابد.
 -5انتخاب نمایههای مشهور
نمایه باید در عرف عمومی و حداقل در عرف قرآن پژوهان ،مشهور باشد و از
نمایههای نامأنوس پرهیز گردد ،مانند «حسّ المسه» ،نه «حسّ بساوایی» .واژگان عربی
شناخته شده در فارسی و در عرف قرآن ،به عنوان نمایه گزینش میشود ،مانند« :تقوا»،
نه «پرهیزگاری» ،و یا «ایثار» ،نه «فداکاری» .در صورتی که هردو لفظ ،مشهور و در
یک حد باشد ،ذیل یکی فیشنگاری و دیگری ارجاع داده میشود .الزم است از ایجاد
نمایههای غیر ضروری پرهیز شود.
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 -6گزینش واژه خاص
هنگامی که دو واژه عام و خاص در یک موضوع هر دو صالحیّت نمایه داشته
باشند ،واژه خاص برگزیده میشود ،زیرا مفهوم مورد نظر را بهتر بیان میکند ،مانند:
«قیامت» و «آخرت» که قیامت انتخاب میشود.
-7پرهیز از نمایههای مصدری
الزم است نمایهها به صورت اسم مصدری بیاید و جز در موارد ضروری از
نمایههای مصدری پرهیز شود ،مانند« :انفاق» بهجای «انفاق کردن» و «استماع» بهجای
«گوش دادن».
 -8پرهیز از نمایههای عطفی
از نمایههای عطفی (واوی) پرهیز میگردد ،مگر در حال ضرورت ،مانند مواردی
که نمایــه صریــح موجــب وهــن گــردد؛ نظیر ":خدا و ظلم " و «انبیا و بت» ،
" انبیا و شرک"
 -9حفظ اصطالحات علوم
اصطالحــات علوم باید حفظ شود و از اجتهاد و تغییر آن اصطالحات کاملًا پرهیز
گردد.
 -11جمع و مفرد آوردن نمایهها
الف مواردی که لزوماً به صورت مفرد آورده میشود .4 :ذوات مجرد و پدیدهها،
مانند :فرشته ،زلزله .0 .خواص اشیا ،مانند :طعم ،بو ،رنگ .5 .نظامهای اعتقادی ،مانند:
مسیحیت ،یهودیـت .1 .فعالیتهای فکـری هنری .3 .رشتههای علمـی ،ماننـد :طب،
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حقوق .1 .اسامی غیر قابل شمارش ،مانند :شن ،ماسه .ب مواردی که لزوماً به صورت
جمع آورده میشود .4 :اسامی قابل شمارش ،مانند :خطبههای جمعه .0 .برای
جداسازی نمایههای فاعلی و مفعولی که با هم اشتباه میشود .نمایههای فاعلی به
صورت جمع ،و نمایههای مفعولی به صورت مفرد میآید ،مانند :تهدیدهای ابراهیم
و تهدید ابراهیم.
-11رعایت قانون ارجاعات
الف از ارجاع زیاد و مالل آور باید پرهیز گردد و در جایی که ارجاع الزم است،
ترک نشود ،مانند ارجاع نمایههایی که به عنوان زیرنمایه نیز مطرح شده است؛ چنانکه
تقوای ابراهیم در جای الفبایی مطرح میگردد و به فضایل ابراهیم ،تقوا ،ارجاع داده
میشود.ب ارجاع به مدخلهای دیگر باید به طور کامل انجام گیرد تا خواننده آسان
و سریع به موضوع مورد نظر دست یابد.
 -12ایجاد نمایههای کلی
باید حتی المقدور در مدخلها نمایههای کلی ،مانند :آثار ،عوامل ،مصادیق،
فضایــل و رذایل ایجــاد گردد و زیرنمایههــای آنها نباید به جای دیگر ارجاع داده
شوند.
 -5مقابله علمی
برای حصول اطمینان از پژوهش آماده شده ،واحد کنترل و مقابله ،عهدهدار وظایف
ذیل است .4 :کنترل آیات ،روایات ،مطالب ومنابع ذکر شده و منقولهای دیگر و
نشانی آنها .0 .کنترل جایگاه الفبایی هر یک از نمایهها و جایگاه منطقی فیشها.5 .
پیشنهادذکر توضیح و منبع برای برداشتهایی که به توضیح و مستند نیاز دارد .1 .کنترل
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ارجاعات درون مدخل و ارجاعات برونی مرتبط بامدخل .پس از مقابله علمی و کنترل
مدخلها ،نظرهای اصالحی و پیشنهادی به هسته علمی ارائه میشود تا پس از ارزیابی،
اعمال شود.
 -6ویرایش
ویرایش فرهنگ قرآن بر اساس شیوهنامه نگارش و ویرایش آثار مرکز با رعایت
اقتضائات فرهنگ قرآن انجام میگیرد.
-7کنترل نهایی
اشاره
تأیید نهایی فرهنگ قرآن بر عهده هسته علمی و تأیید ناظر شورای علمی گروه
فرهنگنامههای قرآنی است .ناظر شورای علمی دراین مرحله برای اطمینان کامل از
پژوهش انجام شده ،موارد ذیل را کنترل میکند و کمیته هماهنگسازی نمایهها و
بخش مقابله علمی ،ناظر را در انجام این وظیفه کمک میکنند:
 .8شناسه
الف بیانتعریف لغوی ،اصطالحی ،کلیدواژههاو اهمّ عناوین درشناسه مدخلهای
اصلی ب مستند بودن تعریف به منابع معتبر و دست اوّل .ج مستند بودن تعریف
مدخلهای تخصصی همچون :کالمی ،اخالقی ،فقهی ،سیاسی ،حقوقی و تاریخی به
منابع تخصصی .د دقّت درگزینش اهمّ عناوین درمدخلهایمشتملبربیشاز 52فیش.
 .2نمایههای اصلی و فرعی
الف عدم وجود نمایههای انتزاعی .ب هماهنگی نمایهها با متن فیشها .ج نبود
نمایههای واوی و ترکیبی ،مگر در موارد ضروری.
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 .7بررسی فیشها در موارد ذیل
الف هماهنگی فیشها با مدخل و نمایهها .ب گویــا و خالصــه بودن فیشها.
ج رعایت ترتیب منطقی میان فیشهای ذیل هر نمایه .د نگاشتن توضیح برای
فیشهای انتزاعی .ه -مستند کردن توضیحات به منابع معتبر .و کنترل منابع مورد
استنــاد از جهت اعتبار وصحت استناد .ز دقّت در تقطیــع آیات مــورد استشهاد.
ح رعایت ضوابط و اصول ویرایشی .ط جامعیت اطالعات.
 .0کنترل ارجاعات
الف رعایت ارجاع بیش از پنج فیش در فرعیهای مرتبط به دو یا چند مدخل
فرهنگ قرآن از نگاه قرآن پژوهان ،ص 34 :اصلی.ب وجود ارجاعهای الزم.
-8تأیید شورای علمی گروه
موضوعات پس از طیّ مراحل پیشین ،در اختیار نماینده شورای علمی گروه
فرهنگنامهها قرار میگیرد ،تا بر اساس بندهای ذکر شده در شماره  1به بررسی آنها
بپردازد .مالحظات نماینده شورا به وسیله هسته علمی بررسی و اعمال میگردد.
 -9صدور گواهی انتشار
فرهنگ قرآن پس از مراحل هشتگانه ،در شورای پژوهشی مرکز بررسی و در
صورت تأیید به انتشارات سپرده خواهد شد.
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«تفسیر راهنما» و «فرهنگ قرآن»
 2کتاب  2جایزه
مراحل انتخاب کتاب سالهای  32و 04
مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی از معدود سیاستمداران ایرانی بود که عالوه بر
سیاست ورزی و فعالیتهای گسترده اجرایی از تحصیل علم و تحقیق طلبگی غافل
نماند و در سال های  10و  32موفق به دریافت جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی
ایران برای پدیدآوری کتابهای «تفسیر راهنما» و «فرهنگ قرآن» شد .اما جایزه کتاب
سال ایران چیست ،از چه زمانی آغاز و شیوه انتخاب آثار برگزیده آن چگونه است؟
سایت جایزه کتاب سال اطالعات مختصری در این خصوص ارایه داده است اما با
مراجعه به سایر منابع می توان اطالعات تکمیلی را به دست آورد.
روند اهدای"جایزه کتاب سال" که هدف آن تحسین فعاالن حوزه دانش و فرهنگ
بود از سال  51خورشیدی آغاز شد .این جایزه به پدیدآورندگان یازده کتاب برگزیده
که در سال  4550منتشر شده بودند ،تعلق گرفت .از آن سال به بعد ،هرساله در
فراخوانی از تمام نویسندگان ،مترجمان و مؤلفان دعوت میشود تا پنج نسخه از کتاب
خود را که در سال گذشته برای اولین بار و به زبان فارسی منتشر شده است ،به نشانی
دبیرخانه این جایزه ارسال کنند تا توسط هیأت داوران ارزیابی شود .این جایزه تا سال
 4531خورشیدی در رشته های علوم و فنون ،ادبی ،علوم انسانی و علوم اجتماعی ـ
تربیتی ،کودکان و نوجوانان به برندگان اهدا می شد .
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از سال  4531با افزایش و قوت گرفتن وقایع انقالب و حرکت های مردمی،
اهدای این جایزه به تعویق افتاد و چهار سال بعد در سال  4514دوباره این موضوع
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مطرح و در سال  4510آیین نامه نحوه انتخاب
کتاب سال توسط سیدمحمد خاتمی ،وزیر وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
تصویب شد .از آن به بعد هر سال در دهه فجر مراسم اهدای جایزة کتاب سال برگزار
میشود.
اهداف جایزه کتاب سال

از آنجا که در دنیا مراسم مختلف اهدای جایزه به کتابهای برگزیده با اهداف
مختلفی برگزار میشود اما جمهوری اسالمی ایران متغیرهای مختلفی مانند هویت و
فرهنگ اسالمی ،نگاه ملی و ایرانی و عنصر تعهد نسبت به ارزشها را از جمله
برگزاری این آیین اعالم می کند .شناسایی و معرفی کتابهای برتر ،کمک به اعتالی
سطح دانش و فرهنگ مکتوب جامعه اسالمی ،حفظ استقالل و هویت فرهنگی،
حمایت و تشویق پدیدآورندگان متعهد و متخصص کتاب کشور چهار هدف اصلی
جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران است.
شرایط آثار

آثار مورد ارزیابی در جایزة کتاب سال شامل آن دسته از کتابهایی است که طی
یک سال خورشیدی گذشته با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای
نخستین بار منتشر شده باشند .این آثار در سه گروه تألیف ،ترجمه و احیای متون
تقسیم میشوند و موضوعهای اصلی هر گروه شامل همة شاخه های علوم و معارف
بر اساس رده بندی کتابخانهای مورد قبول وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خواهد
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بود .منظور از "تألیف" ،پدیدآوردن اثری است که محصول خالقیت ذهن و هنر
نویسنده و یا نتیجة تحقیق و ابتکار او باشد و اقتباس از کار دیگران محسوب نشود.
"ترجمه" به معنای برگردان درست و دقیق متن کتاب از زبان های دیگر به فارسی
است" .احیای متون" نیز به معنای بازخوانی ،بازنویسی و آماده سازی یک متن بر
اساس نسخ معتبر و ارائه نزدیکترین متن به نوشتة مؤلف است .
هیأت علمی و داوران

معاونــت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مسئول جایزة کتاب سال
خواهــد بود .هیأت علمی ،دبیر علمی و دبیرخانة اجرایی از ارکان این جشنواره
است.
هشت نفر از استادان و صاحبنظران طراز اول گروه های مختلف علمی ،فرهنگی
و دینی به همراه مدیران کل امور کتاب و مؤسسه خانه کتاب (مجموعاً نه نفر) به
پیشنهاد معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به
مدت یک سال اعضای هیات علمی را تشکیل می دهند.
هیأت داوران نیز از میان استادان و صاحب نظران با پیشنهاد "دبیر علمی" و تأیید
هیأت علمی تعیین میشوند و با دعوت و حضور دبیر علمی آغاز به کار میکنند.
تعداد داوران هر گروه حداقل پنج نفر است که توسط دبیر علمی بر کلیه مراحل
سهگانه داوری نظارت خواهند داشت .دبیر علمی نیز از میان شخصیتهای علمی ـ
فرهنگی با پیشنهاد معاونت فرهنگی و با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی منصوب
میشود.
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شیوه داوری

داوری و انتخاب کتاب سال طی  5مرحله صورت می پذیرد؛ در "مرحلة اول"
ابتدا تمام کتابهای ارسال شده هر گروه به دبیرخانه در جلسه ای مشترک توسط
هیأت داوری  3نفر گروه مربوط ارزیابی میشود و آثار با رأی اکثریت اعضای هیئت
داوران به مرحله بعد راه پیدا میکنند .
کتاب ها در "مرحلة دوم" حداقل توسط چهارتن از داوران ـ که به انتخاب هیئت
داوران خواهند بود ـ بررسی میشوند و نتایج ارزیابی در فرم های ویژهای که توسط
هیأت علمــی بدین منظور تهیه میشود ،درج میگردد .کتابهایی که از  422امتیاز،
میانگین  32امتیاز یا بیشتر را کسب کنند ،به مرحلة نهایی داوری راه مییابند .کتاب
های راه یافته به مرحله دوم داوری حداقل توسط چهار تن از داورانی که به انتخاب
هیئت داوران خواهد بود ،بررسی میشوند.
در مرحلة سوم هیئت داوران با بررسی نتایج ارزیابی ،آثار برگزیده را انتخاب و
جهت تأیید به هیئت علمی معرفی می کنند .در این مرحله با رأی حداقل سه نفر از
داوران ،یک اثر از میان آثاری که میانگین  32امتیاز و بیش از آن را کسب کردهاند ،به
عنوان اثر برگزیده معرفی میشود .در پایان داوری از بین واجدان  32تا  32امتیاز در
هر رشته حداکثر تا  5اثر به عنوان تقدیری معرفی میشوند .
معیارهای کتاب برگزیده

آثاری که به عنوان برگزیدگان مشخص میشود باید دارای ویژگیهای منحصربه
فردی درپیدایش باشند ازجمله :تأثیرگذاری درارتقای سطح علمی و فرهنگی کشور،
تازگی و نوآوری در موضوع ،ساختار ،پرداخت و نگاه کتاب ،رعایت استانداردها در
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ساخت ،فصلبندی ،نگارش ،دستورزبان و واژگان ،رعایت استانداردها در ذکر منابع
و مآخذ در آثار تحقیقی و پژوهشی ،بهرهمندی از قدرت تحلیل و استنتاج منطقی،
ارزشمندی علمی و محتوایی کتاب ،استحکام و زیبایی زبان ،التزام به ارزشهای
فرهنگی ،دینی و انسانی ،برخورداری از قدرت اقناع و تأثیرگذاری عمیق بر مخاطب،
رعایت استانداردهای تألیف ،تصحیح و ترجمه ،پاکیزگی و آراستگی کتاب در
حروفچینی ،صفحهبندی و چاپ.
پرواضح است که با توجه به شرایط داوران و فیلترهای تعیین شده برای انتخاب
کتاب سال ایران ،دریافت این جایزه اتفاقی ساده نیستکه بتوان از کنار آن گذشت.
کتاب "تفسیرراهنما" که روشینو درارایه مفاهیموموضوعهای قرآنی بهشمار میرود
و در این حوزه به جـرأت می توان گفت کمتر نمونهای از آن در جهان اسالم به زبان
فارسی وجود دارد در سال  4514شمسی توسط آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و جمعی
از محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن پس از سالها بررسی چاپ شد .کتابی که
ایده آن در زندان اوین به ذهن آیتاهلل هاشمی رفسنجانی رسید و سه سال وقت خود
در زندان شاه را به آن اختصاص داد.
کتاب دیگر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با عنوان "فرهنگ قرآن" که به جرات
میتوان آن را کلید راهیابی به موضوعات و مفاهیم قرآن کریم نام گذاشت نیز در سال
 4531خورشیدی چاپ و موفق به دریافت جایزه کتاب سال  4532جمهوری اسالمی
ایران در حوزه علوم قرآنی شد.

آشنایی با چهرة قرآنی آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
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تفسیر راهنما و فرهنگ قرآن
در خاطرات روزانه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

خاطراتروزانه آیتاهلل هاشمی رفسنجانی سال – 4512عبورازبحران4512/4/54
اول وقت به دفتر حزب جمهوری اسالمی رفتم و از کار گروه «کلید قرآن»،
(فیشهایی کهدر تنظیم موضوعات قرآن در زندان تهیه کردهام) بازدید کردم .آقای
دعاگو نبود .به بعد موکولشد .حدود صد هزار فیش در زندان در مدت دوسال
ونیم نوشتهام که زمینه کار بزرگ ومادریست برای کسانی که بخواهند درباره قرآن
تحقیق کنند ،ولی هنوز کار زیادی باید بشود.
پیش از ظهر ،کمیسیون آئیننامه داشتیم .اعزام دو نفر به بینالمجالس در مانیل به
مشکلبرخورد کرده بود .آقای [محمد]خاتمی مایل به رفتن نبود .نفر بعدی هم
انتخابش مشکل بود.بعضیها آقای محمد منتظری را میخواستندوبعضی آقای امامی
کاشانی را .جلسه سیزده نفرهدوباره تشکیل شد و از آقای خاتمی خواستم بپذیرند که
مشکل حل شود .خوشبختانه پذیرفتندو مشکل حل شد.
در هیأت ،خانمی را از طرف خبرگزاری پارس به عنوان خبرنگار گذاشته بودند،
مخالفت شد .مناسب نمیدانند که یک خانم همراه گروهی مرد به سفر برود و به جای
او مردی گذاشتند.
عصر ،گروهی روستایی از قزوین آمده بودند و از دخالت آقای صدر حاج سید
جوادی در پرونده قتلی که اتفاق افتاده ،شکایت داشتند.
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نمایندگان گروهی از کارکنان ماکروویو مازندران که به اتهام ارتباط با ضدانقالب
منتقــل شده بودند ،آمدنــد و شکایت داشتند .با وزیر پست و تلگراف و تلفن آقای
دکتر قندی صحبتکردم ،قرار شد رسیدگی نمایند.
پاسداری از مجلس برای عقد ازدواجش آمد که با آقای [اسداهلل]بیات عقد را
خواندیــم ،با سی هزار تومان مهریه .آقای [سیدسجاد]حججی نماینده میانه آمد و از
فعالیتهای خرابکارانه حــزب خلق مسلمان در آذربایجان ،شکایت داشت و چاره
میجست.
آقای رجائی نخست وزیر تلفن کردند و خبر آوردن الیحه بودجه به مجلس را
دادند .قرارشد هفته بعد روز سه شنبه وزرا ناهار را در مجلس صرف کنند که با
نمایندگان برای کارهای شهرستانها تماس داشته باشند.

آشنایی با چهرة قرآنی آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
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خاطراتروزانه آیتاهللهاشمیرفسنجانیسال – 13٠٦عبور از بحران
13٠٦/2/1
جلسه علنی داشتیم ،آقای رجائی الیحه بودجه را آوردند و مطالب نسبتاً خوبی
گفتند .حرکت هیأت مجلس به بینالمجالس مانیل به اشکاالتی برخورد کرده بود که
با پیگیری حلشد .با هواپیمای کوچک به دوبی رفتند که از آنجا به مانیل بروند.
بعد از جلسه به دفترم آمدم .خانواده آنجا بودند .خوشحال شدم ،با آنها ناهار
خوردم و برایلحظاتی حالت دفتر کار ،به محیط خانوادگی شبیه شده بود؛ مراجعه
زیاد داشتم .آنها هم منتظر سعید بودند که آمد و آنها را برد.
آقای کیایی ،مسئول پاسداران مجلس آمد .با سپاه اختالف دارند .مجلس
میخواهد ایشان بماند ،ولی آقای جبروتی مسئول حفاظت سپاه مایل نیست .گویا
حقوقش را توقیف کردهاند .قرار شد صحبت کنم .ریشه همان اختالف لیبرالیسم و
خط امام است.
نمایندگان استان مازندران آمدند .آقای نوروزی ،نماینده گنبد را که به خاطر
تأییدشدن آقای نورمفیدی با مالقات با امام و آقای منتظری ،از مجلس استعفا داده
بود ،آوردند .گله داشتند که چرا مسؤوالن به نمایندگان توجه نمیکنند.
از طرف مجله آینده سازان ،مصاحبه کوتاهی درباره شهید مطهری کردند .به دفتر
حــزب رفتم .با آقای دعاگو مقــداری درباره شیوه کار گروه[کلید] قرآن کار
کردم.
در جلسه دفتر سیاسی حزب شرکت کردم .من و آقای بهشتی تحلیلی از وضع
موجود واینکه چه باید کرد ،گفتیم که ضبط شد .گروهی از خمین آمده بودند که
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تقاضای ابقای قاضیشرع دادگاه انقالب خمین ،آقای قوامی را داشتند .پول پاسدار
شهیدی را آورده بودند کهوصیت کرده بود در اختیار دولت آقای رجائی بگذارند.
قرار شد وصیت نامهاش در نماز جمعهخوانده شود؛ جالب است.
شب در نخست وزیری جلسه داشتیم؛ آقای [محمد]یزدی ،گزارشی از کار هیأت
بررسی اختالفات دادند و معلوم شد ،کمی در جهت محکوم کردن متخلفان که همان
لیبرالهایند ،پیشرفت کردهاند؛ ولی ضعیف.
شورای سرپرستی صداوسیما برای رفع اختالفات خود ،آمده بودند .روح اختالف
ایناست که آقای الریجانی مدیر عامل ،میخواهد با تیم خودش کار کند و کمتر توجه
به خواستاکثریت شورا میکند .تا ساعت دوازده شب ،مذاکره داشتیم .به نقطه حل
روشنی نرسیدیم ،ولیجو کمی تلطیف شد.
آقای بهشتی از حیله حقوقدانان و یک قاضی برای آزاد کردن روزنامه میزان
[ارگاننهضت آزادی] از توقیف و شکست توطئه و تعقیب قاضی ،صحبت کردند.

آشنایی با چهرة قرآنی آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
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خاطراتروزانه آیتاهللهاشمیرفسنجانیسال –13٠٦عبور از بحران
13٠٦/2/21
اول وقت به دفتر بخش ایدئولوژی حزب رفتم ومقداری از کارهای گروهی
را که بهسرپرستی آقای دعاگو ،روی کلید قرآن کار میکنند ،بررسی کردم .کار
بزرگی است با ایننیروهای کم وکم تجربه پیشرفت ندارد ،باید افراد قویتری با
آنها همکاری کنند.
ساعت نهونیم به مجلس رفتم .آقای عمادالدین کریمی نماینده نوشهر نیم ساعت
برای درددل از کمبودهای حوزه انتخابیهاش توضیح داد .از مسئوالن آموزش و پرورش
گله داشت که در خط نیستند .به هرجاکه گفته اثری نکرده .آقای دکتر باهنر مشکالت
زیادی دارد با این کار وسیع و حساس.
کمیسیون آئیننامه داشتیم .بحث روی تعداد کمیسیونها بود .کمیسیون طرحهای
انقالب حذف شد ،چون کارائی ندارد و لزومی هم ندارد ،برای اینکه افرادش در
کمیسیونهای دیگرفکرشان را ارائه میدهند؛ اگر دارند.
ظهر ،افسری از پناهندگان عراقی آمد که در جبهه جنوب میجنگد .میگفت نزدیک
چهارصد عراقی در جبهه میجنگند و راضی بود .ولی معتقد بود افراد غیرخالص
اسالمی زیادند .و گروه ایاد سعید ثابت که با پول ،از میان رانده شدگان عراقی استخدام
شدهاند ،به خاطراینکه چهار کشته دادهاند ،متفرق شدهاند .معتقد بود ایاد سعید بعثی
است ،از طرف صدام درحوزههای حزبی مسئول بوده است .از اینکه گمرک مانع
ورود اتومبیل او به ایران است ،و از کاغذبازی ادارات شکایت داشت .همسرش را
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صدام پس از فرار او اعدام کرده و بقیه خانوادهاش به ایران آمدهاند .از حزب الدعوة
است.
با آقای رجائی درباره پیشنهادات هیأت صلح غیر متعهدها صحبت کردیم .پیشنهاد
ایجادمنطقه غیر نظامی در خاک ایران همراه با خروج نیروهای عراقی دادهاند .بعضی
از نظامیها و آقای بنیصدر مایلند با تعدیلی بپذیرند.
عصر در جلسه شاخه دانشجویان حزب ،درباره سیر تحول مدیریت بعد از
انقالب ،سخنرانیداشتم و جواب سئواالتشان را دادم.
چون روزه بودم ،زودتر به طرف منزل حرکت کردم ،ولی کمی دیر رسیدم .عفت
هم روزهبود و افطار خوبی درست کرده و منتظر من بود .در راه چند دانه انجیر که
آقا جالل خریده بود،خوردم .عفت که فکر میکرد سیر شدهام و از غذای خوب او
کم میخورم از افطار کردن در راه،خوشش نیامد و حق هم با اوست ،چون خودش
هم افطاری را به تأخیر انداخته بود.
شب احمد آقا مرعشی آمد و برای آقایان برخوردار و احمدی (قاضی) توصیه
خواست و از آقای فهیم گله داشت.

آشنایی با چهرة قرآنی آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
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خاطراتروزانهآیتاهللهاشمیرفسنجانیسال –13٠٦عبور از بحران
13٠٦/1٦/22

در خانه ماندم .یکی از کالسورهای فیشهای " کلید قرآن" را فاطی از
حزبآورده که رویآن کار کنم .کار بزرگی است که قسمت اساسی آن را در
زندان انجام دادهام .مراحل بعدی را فرصت نمیکنم .گروهی از حزب ،روی آن
کار میکنند ،ولی نیازبه مدیریت مستقیم خودم دارد ،که متأسفانه فرصت نیست.
آقای [محسن] دعاگو کمک میکنند ،ولی کافی نیست.
از دفترم در مجلس ،اطالع دادند که در دشت عباس ،نیروهای ما پیشروی داشتهاند.
هنوزتأیید نشده .مقداری درباره نظام اقتصادی اسالم ،از دفترچه یادداشتهای
منبرهای قبل ازپیروزی ،برای خطبههای آینده نمازجمعه مطالعه کردم.
قرار بود ،شب در جلسه مسئوالن امور امنیتی ،در دفتر ریاست جمهوریشرکت
کنم کهنرفتم و حاج احمد آقا ،تلفنی سئوال کرد ،عذرم را گفتم .شببیشتر به برنامه
تلویزیون گوش دادم .اکثر برنامهها را مراسم هفته وحدت اشغالکرده .فیلم
"محمدرسول اهلل" را برای بار دومنمایش دادند .صاحب فیلم آقایمحمد زاده که
امتیاز فارسیش را گرفته ،اعتراض دارد ومیگوید ،موجبخسارت او میشود؛ ولی
امام فتوی میدهند که این امتیازات ،حق انحصارینمیآورد.
مسعود فرح بخش ،خلبان هواپیماهای سمپاش آمده بود و از محیط غیرانقالبی
خلبانهای آنجا میگفت و از لزوم ادغام آن در شرکت آسمان.

سیاستمـدار مفسّـر

054

خاطراتروزانهآیتاهللهاشمیرفسنجانیسال –13٠2آرامشو چالش
13٠2/2/7
در خانه ماندم و خاطرات عقب مانده را نوشتم .از دفتر امام اطالع دادند که
رئیس جمهور آمدهاند .من هم رفتم .امام را زیارت کردیم .در مورد مسائل مربوط به
لیبی صحبت شد .جواب ،موکول به بعد شد .آقای خامنهای ،خبر دستگیری [اعضای]
سازمان مخفی حزب توده و احسان طبری و بسیاری از کادرهای حساس آنها را
دادند .به خانه آمدم .آقای محسن رضایی هم همین موضوع را تلفنی اطالع داد و
راجع به خط تبلیغاتی مشورت کرد .قرار شد ،جلسهای داشته باشیم .ناهار در خانه
تنها ماندم .آقای مهدیان آمد و از آثارم برای انتشار در دفترنشر میخواست.
نمونهای از فیشهای قرآن را دادم و راهنمایی کردم که فیشهای "زندگیائمه"
که قبل از انقالب با همکاری جمعی از طّالب ،جمع کرده بودیم و مجموعه آنها
در اختیار آقای [موسوی]خوئینیها است و بخشی هم نزد آقای محمود کریمی
است ،بگیرند و تکمیل کنند.

آشنایی با چهرة قرآنی آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
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خاطراتروزانهآیتاهللهاشمیرفسنجانیسال –13٠2آرامشوچالش
13٠2/3/8
پس از نماز ،مقداری قرآن تالوت کردم .در گذشته از دوران کودکی،
همیشه صبحها قرآن میخواندم .از چند سال پیش که کار نوشتن "کلید قرآن"
را در زندان آغاز کردم ،چون بالفاصله بعد از نماز مطالعه و فیش برداری از قرآن
را شروع میکردم ،فکر کردم ،نیازی به خواندن قرآن نیست .بعد از آزادی از
زندان ،تا مدتی طبق عادت زندان ،بعد از نماز صبح دعا و ...داشتم ،کم کم
بهخاطر مشاغل زیاد ،آنها کم شد .اخیراً احساس میکنم از نور قرآن ،کمتر استفاده
میکنم و لذا تصمیم گرفتم ،همان عادت دوران گذشته را تجدید نمایم و
هرروزصبح ،چندآیه قرآن راترتیل نمایم .اظهارات رئیس جمهورکه دو سه روز
پیش گفتند ،هر روز صبح قرآن میخوانند ،در این تصمیم مؤثر بود.
به مجلس رفتم .گزارشها را خواندم .ورود ترکیه به خاک عراق از اخبار مهم
است .به نظر میرسد یا برای سرکوب کردها یا جلوگیری از سلطه ایران یا سوریه از
طریق کردها بر شمال عراق یا حفظ خط لوله نفت عراق باشد.
درجلسه علنی ،الیحه دولتیکردن گاراژهای مناطق ورودکاال  -برخالف انتظار
 تصویب شد و الیحه جلوگیری از تفکیک یا تبدیل اراضی مزروعی مازندران وگیالن به باغ و خانه ،رد شد .ظهر آقای هادی خامنهای به دفترم آمد و از حزب و
بیتوجهی ما به ایشان ،گله داشت .نماینده ماکو هم آمد و آلبوم عکسی از منظره
اشراف و خطر کوهها در [شهر] ماکو [واقع در استان آذربایجان غربی] بر خانههای
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مردم آورد؛ برای انتقال مردم کمک میخواست .به وزیر مسکن نوشتم .عصر آقای
[احمد]توکلی وزیر کار آمد و توضیحی از پیشرفت پیش نویس قانون کار داد و از
برخورد سیاسی جناح مقابل در دولت گفت .جلسه شورای مرکزی حزب داشتیم.
انتخابات هیأت اجرایی بود .رای محافظهکاران بیشتر بود ،و بنای حذف [میرحسین
موسوی] نخست وزیر از دفتر سیاسی را داشتند؛ با اوقات تلخی جلوگیری کردم.
آقای خامنهای خبر از آمادگی ارتش ،برای عملیات و عدم آمادگی سپاه دادند .قرار
شد ،برای تسریع در کار پیگیری کنیم .آخر شب به خانه آمدم.
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خاطراتروزانهآیتاهللهاشمیرفسنجانیسال –13٠2آرامش و چالش
13٠2/8/21

اغلبروز درخانه بودم .مطالعه میکردم ومینوشتم .صبح ،خانماحمدآقاتلفن کرد
و درمورد مشکالت خانوادگی یکی ازمسئوالن نهادهای انقالبی استمداد کرد .ساعت
یازده خدمت امامرسیدم .راجعبه جنگ ومسائل دیگرمذاکره ومشورتکردم .موافقت
کردندکه بهخاطرترساندنغرب ازماجراجویی درخلیجفارس وبهخاطرداشتن امکانات
درصورت درگیر شدن در تنگه هرمز و بسته شدن راههای ورود و خروج نیازمندیها
اقدامبه ایجادروابط خوب باشوروی کنیم .درارتباط با مدرسه حقاّنی قم که متولی آن
میخواهد ازدست مدیران مدرسه بگیردبه خواست آقای جنتی ،از ایشان خواستم که
متولی را نصیحت کنند .در مورد آقای ربانی [املشی] و نماز جمعه هم صحبت شد.
عصرآقای [محمدحسن]رحیمیان وآقای مهری ازقم آمدند و راجع به کار کلید
قرآن با من مشورت کردند .سپس به مسجدالمهدی برای شرکت در مجلس فاتحه
خواهرزادهام شهید«کاظم داودینژاد» رفتم .آقای [علی اصغر]باغانی [نماینده سبزوار]
سخنرانی میکردند.
به مجلس رفتم ،کارهای اداری را انجام دادم .آقای سرهنگ صیاد شیرازی آمد .راجع به
اختالفی که با سپاه برسرادامه عملیات والفجر چهار دارند ،گفت؛ قرار شد رسیدگی کنم.
شب ،جلسه شورایعالی دفاعداشتیم و درهمینباره بحث شد .نظرارتش تأییدگردید .درباره
حدودصالحیتکمیسیون خریداسلحه وحفاظت اطالعات ارتش و مشکالت انرژی هستهای
صحبتشد .بعدازجلسه مصاحبه کردم .سپس جلسهای بافرمانده نیرویزمینی برای عملیات
آیندهداشتیم .بحث وتوافق شد .مشکل فرماندهی مشترک دو نیرو در یک قرارگاه به نحوی،
موقتاً رفعگردید؛ امااین مشکل همچنان مزاحم کاراست .دیروقت بهمجلسرفتم و خوابیدم.

سیاستمـدار مفسّـر

058

خاطراتروزانهآیتاهللهاشمیرفسنجانیسال –13٠2آرامشوچالش
13٠2/1٦/7

صبح زود برای شرکت در کمیسیون برنامه [و بودجه] به مجلس رفتم .تا نزدیک
ظهر در جلسه بودم .به همان شیوه دیروز بحث و کمی تفاهم با دولت پیدا شد .یک
جلسه دیگر هم برای انتخاب شیوه بحث خواهیم داشت.
در دفتر آقای رئیس جمهور در جلسه مشترک شورای عالی قضایی و شورای
نگهبان شرکت کردم .بر سر الیحه تعزیرات اختالف دارند .شورای نگهبان به دلیل
عدم امضای سه نفر از اعضای شورای عالی قضایی ،الیحه را رد کرده بود .من اعتراض
را وارد ندانستم و برای اجرا ابالغ کردم؛ حاال که معلوم شده آن اعتراض شورای
نگهبان وارد نبوده و این بار از لحاظ انطباق با شرع اشکال دارند .در گذشته به خاطر
آن اشکال خیالی بنیادی ،نظرشان را در مهلت مقرر اعالن نکردهاند .قرار شد با کمک
امام ،مطلب حل شود؛ حق با شورای عالی قضایی است .ناهار همانجا صرف شد.
برای استراحت به مجلس رفتم.
عصر هیأت رئیسه مجلس جلسه داشت .اول شب آقای جنتی [رئیس شورای
عالی تبلیغات اسالمی] برای دیدن مطالعات من درباره قرآن «کلید قرآن» آمد .به
ایشان توضیحاتی دادم .نمونهای گرفت که شورای عالی تبلیغات [اسالمی] برای
تکمیل آن کار کند .اینها مجموعه یادداشتهایی است که در سه سال آخرین دوره
زندان در اوین از قرآن تهیه کردهام؛ هدف از این کار تهیه فرهنگ کامل
موضوعات مطرح شده در قرآن میباشد که جای آن خالی است .بنا داشتم پس
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از آزادی ،خودم کار را برای تنظیم نهایی ادامه دهم اما انقالب چنین فرصتی نداد
و جمعی از دانشجویان در صداوسیما و نیز واحد تبلیغات حزب ،کار تفکیک
فیشها را انجام دادهاند و این روزها مراجعه مراکز نشر برای استفاده از آن زیاد
است .درباره جنگ هم نگرانی داشت.
شـب ،ســران سه قوه ،مهمـان من بودنـد .چون عفت فردا مهمــان زنانه دارد -
خانواده امام و جمارانیها  -نمیرسید که امروز هم مهمانداری کند ،بنابراین در
مجلس از آنها پذیرایی کردم .درباره زندانیان توّاب بحث کردیم .من پیشنهاد کردم که
آزاد شوند و باالخره تصویب شد .قرار شد شورای عالی قضایی ،گروهی را مأمور
رسیدگی و تشخیص توابها و تعیین معیارها نماید .در موارد دیگری هم بحث و
تصمیمگیری شد .درباره وزیراطالعات هم آقایان فاضل هرندیو دری نجفآبادی
مطرح شدند .قرار شد از امام به خاطر حزبی بودن آنها کسب نظر شود .شب در
مجلس خوابیدم.

سیاستمـدار مفسّـر

061

خاطرات روزانهآیتاهلل هاشمیرفسنجانی سال  – 13٠۱اوج دفاع
13٠۱/2/21
تا ساعت دهونیم صبح مطالعه میکردم .برای اقامه نماز جمعه به دانشگاه تهران
رفتم .در ابتدای خطبهها باران گرفت .چون اکثر مردم زیر سقف نیستند ،خطبهها را
کوتاه کردم .عصر جمعی از اعضای دفتر تبلیغات اسالمی قم برای مذاکره و
همکاری در تکمیل کار کلید قرآن آمدند .در سالهای زندان پیش از انقالب برای
فهرست کردن مطالب قرآن ،یادداشتهای زیادی برداشتهام که حدود صد هزار
فیش است .با آنها توافق کردیم .شب آقایان شمخانی و جمالی اطالع دادند که
امشب بناست به نیروهای عراقی که اخیراً در منطقه فکه به داخل ایران پیشرفت
کردهاند ،حمله کنیم .باران شدیدی در جماران میبارد.
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خاطراتروزانه آیتاهللهاشمی رفسنجانی سال  – 13٠۱اوج دفاع
13٠۱/2/2٦
امروز بیشتر وقتم به مطالعه گذشت .باران هم بارید .مقداری وقت صرف نظم
کتابخانهام کردم .اتاق و قفسهها گنجایش کتابهایم را ندارد .با جبهه تماس داشتم.
خبر مهمی نداشتیم .از طرف آقای رحیمیان مقداری دالر برای مصارف جبهه آوردند
و رسید گرفتند .عصر آقای [عبدالمجید]معادیخواه آمد .در مورد بنیاد تاریخ انقالب
و کار تنظیم فیشهای کلید قرآن بحث و مذاکره کردیم.
خاطرات روزانهآیتاهللهاشمی رفسنجانی سال  – 13٠۱اوج دفاع 13٠۱/1/11

پیش از ظهر آقای رضایی اطالع داد که دیشب و امروز در مهران بر سر ارتفاعات
قالویزان درگیری بوده که به نفع ما تمام شده است .به نخست وزیر و وزیر سپاه و
رئیس بانک مرکزی درباره تسهیل و تسریع در پرداخت بودجه تجهیز  322گردان
صحبت کردم .با وزیر نفت درباره تولید و توزیع نفت صحبت کردم .عصر آقای
معادیخواه آمد .در خصوص بنیاد تاریخ و کار کلید قرآن و انتساب بنیاد به مجلس
مذاکره شد .آقای رفیقدوست برای گرفتن تسهیالت بیشتر برای تخصیص ارز خرید
و مسائل جنگ آمد .احمدآقا و محسن رضایی آمدند .تاکید بر تسریع در تعویض
فرمانده نیروی زمینی و تقویت سپاه داشتند .سرهنگ جمالی آمد و گزارش عملیات
مهران را داد .خیلی راضی است .با اینکه قبل از شروع موافق نبود .تقاضــای سفر به
سوئیس برای شرکــت در سمینــاری داشت .بنا شد با آقای رئیس جمهور مشــورت
شــود .آقای [مصطفی] میرسلیم اطــالع داد که [آقای حاج سیدجوادخامنهای] ابوی
آیتاهللخامنهای درمشهد در سن نودودوسالگی فوت کردهاند.

سیاستمـدار مفسّـر

062

خاطراتروزانهآیتاهللهاشمی رفسنجانی سال  – 13٠۱اوج دفاع
13٠۱/8/3٦
در منزل بودم .آیتاهلل موسوی اردبیلی نماز جمعه را اقامه کردند .عصر برادر
مرحوم الهوتی و دامادش دکتر ساغری آمدند .دکتر از نیازهای بخش مداوای هستهای
بیمارستان شریعتی گفت .آقای [محمد]عبائی [خراسانی]همراه گروه کار روی
یادداشتهای من درباره قرآن (کلید قرآن) آمدند .برای کیفیت کار مشاوره شد و
ترتیبی انتخاب گردید .آقای میرعماد دادستان تهران اطالع داد که رد پای [همایون]
انصاری [شیرازی] متهم را در منزل [مصطفی] کفاشزاده پیدا کردهاند .آقای
[محمدعلی]انصاری از بیت [امام] آمد و از رفتن ماموران به خانه یکی از خدمتگزاران
بیت شکوه کرد و گفت انصاری[شیرازی] را در منزل یکی از آنها گرفتهاند .احمدآقا
هم تلفنی گله کرد.
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خاطراتروزانهآیتاهللهاشمیرفسنجانی سال  – 13٠۱اوج دفاع
13٠۱/1٦/1٠
چمدانم را برای سفر ،همراهم به مجلس آوردم .قبل از دستور در جلسه علنی،
سخنان کوتاهی بهمناسبت میالد حضرت زینب«علیهاالسالم»و روزپرستار ایراد کردم.
جمعزیادی ازنمایندگان ،شهادت مهدی همشیرهزادهام راتسلیت وتبریک گفته بودند.
تا تنفس در جلسه ماندم[ .منوچهر]نیکروز[نماینده کلیمیان] آمد .موضوع پروندهاش
را گفت .ترسیده است .آقای روحانی برای تعیین نحوه سفر ،به دفتر آمد .برای مراعات
امنیت ناچار شدیم به فردا صبح موکول کنیم .سلمانی برای اصالح آمد .اخوی محمد،
تلفنی برای ترتیب مصاحبه مستقیم بارادیو آمریکا در هفته آینده اجازه گرفت .آقای
[جلیل] سیدزاده آمد .گزارش وضع باختران را پس از بمباران و شایعه
بمبارانشیمیاییدادکه منجربهخلوتشدن شهرشدهاست وبرای امکاناتبیشتر استمداد
کرد .عصر آقایان[محمد]عبائی و هاتفی آمدند وگفتند کار [تدوین و آمادهسازی
مجموعه] کلیدقرآن با سه گروه شروع شده و برای طالب اعزامی به جبهه کمک
خواستند .شب به خانه رفتم .عفت هم از رفسنجان رسیده بود .توضیحاتی درباره
مراسم تشییع جنازه شهدا و از جمله دو نفر از شهدای بهرمان نوق داد که مهدی
همشیرهزاده ،یکی از آنهاست؛ با شکوه برگزار شده است .آقای رضایی ،تلفنی اجازه
خواست که حمله یک روز تأخیر بیفتد .موافقت کردم .نخست وزیر تلفنی بیدارم کرد
و گفت دکتر [حسن]فیروز آبادی ،کار فوری دارد .سپس خودش تماس گرفت و
گفت الزم است امشب من را ببیند .ساعت دوازده شب با جمعی از دکترهای سپاه
آمدند .گفتندازجبهه خواستهاند که دکترهارا فوراً ببریم و نگران کشف شدن عملیات
با اعزام دکترها بودند .قرار شد دوازده ساعت قبل از ساعت حمله حرکت کنند.

سیاستمـدار مفسّـر

064

خاطراتروزانهآیتاهللهاشمیرفسنجانیسال -13٠٠دفاع و سیاست
13٠٠/8/11
ساعت هشت و نیم صبح برای زیارت امام ،همراه با شرکت کنندگان در سمینار
به حسینیه جماران رفتم .امام صحبت کردند ،ولی درباره جنگ و بسیج چیزی نگفتند،
با اینکه به اعضای سمینار که درحسینیه بودند ،گفته شده بود که امام در این خصوص
صحبت میکنند.
قبالً بنا بود پیامی به سمینار بدهند ،ندادند .انتظار صحبت میرفت .گویا نظرشان
این است که بیش از اندازه دارد برای اعزام نیرو به جبهه تبلیغ میشود .با آقایان
خامنهای و احمدآقا صحبت کردیم .قرار شد در جلسه فردا با امام ،در این باره صحبت
شود .گویا باعث تردید دردل اعضای سمینار شده است.
پیش از ظهر آقای شیخ محمد هاشمیان آمد و درباره مسائل استان کرمان در
انتخابات آینده و توقیف اموال شیخیه که گویا از طرف بعضیها برای آزاد کردن آن
تالش میشود ،صحبت کرد .آقایان شیخ حسین [هاشمیان] و اکرمی و جمعی از
بستگان آمدند .درباره مسائل عمومی حرف زدند.
آقای ترابی اطالع داد ،بر اساس دریافتهای شنود ،دو سه روز است از بغداد
مقاومتهایی در مقابل پلیس بغداد رخ میدهد و درگیریها و آشوب هایی وجود
دارد ،ولی این اخبار از جای دیگر تایید نشده است.
عصر آقای معادیخواه برای امور بنیاد تدوین تاریخ آمد و آقای ایازی برای
گرفتن جزوههای مربوط به کلید قرآن و مشورت در کار آن آمد .شب جمعی از
بستگان عفت آمدند.
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گزارشها را آوردند ،خواندم .بعضی از منابع مدعیهستند که اختالفات عراق و
سوریه در کنفرانس اعراب در اردن بر طرف شده و صدام و حافظ اسد آشتی کردهاند،
ولی عمق آن مشخص نیست.
خاطراتروزانهآیتاهللهاشمیرفسنجانیسال -87۱۱دفاعوسیاست87۱۱/1/22
تا ساعت ده و نیم صبح در منزل برای خطبههای جمعه مطالعه کردم .در خطبه
دوم مردم را به جهاد جانی و مالی دعوت کردم و شرایط تازه و برنامه جدید برای
جنگ را توضیح دادم .عصر اخوی احمد با خانوادهاش و دو سه نفر از نوق آمدند و
از درگیریهایی که اخیراً بین گروه قاسم صفریان و گروه مقابل پیش آمده و رنگ
سیاسی گرفته است ،گفتند و برای حل آن کمک خواستند .اخوی احمد هم همین را
توصیه کرد.
شب آقای ایازی برای کارهای کلید قرآن آمد .حوادث مهمی غیر از
درگیریهای پراکنده با عراق نداشتیم .احمدآقا آمد و از مالقات با آیتاهلل منتظری
گفت؛ ایشان از وزارت اطالعات ناراحت است و از تنهائی و نداشتن کمک در اداره
دفتر و بیت و از اینکه هنوز امنیت به آقای سیدهادی ندادهاند و ممکن است پرونده
به جریان بیافتد ،نگران است .قرار شد این موضوع را در جلسه سران قوا مطرح کنیــم
که به وزارت اطالعــات گفته شود اعــالن کنند که او را نمیگیرنــد .به آقای رضایی
تأکید کردم که نیروها در جبهه هوشیار باشند.

سیاستمـدار مفسّـر

066

خاطـرات روزانه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی سـال  - 13٠7پایان دفاع،
آغاز بازسازی 13٠7/11/17
ساعت هشت و نیم صبح دکتر جزایری آمد .برای عکسبرداری از کمرم به درمانگاه
بیت [امام] رفتیم .نظرش این شدکه مهره پائین بامجاورخود جوش خورده ،ولی بنا
شد با دیگران مشاوره کنند.
ساعت نه و نیم به دفتر ریاست جمهوری رفتم .جلسه شورای بازسازی به خاطر
نبودن نخست وزیر و آقای موسوی اردبیلی تشکیل نشد .درباره آینده ارتش و سپاه
مذاکره کردیم .دو نظر و دو راه اصلی مورد بحث بود -4 :سپاهیان نیروی ویژه پاسدار
انقالب باشند و بسیج و حفاظت را داشته باشند و ارتش مسئولیت حفاظت از مرزهــا
را داشته باشــد -0 .سپاه تدریجاً نیروی زمینی باشد و دو نیروی هوایی و دریایی آن
در ارتش ادغــام شود .به نتیجــهای نرسیدیم .قــرار شد با امام در میان بگذاریم.
بعد از نماز و ناهار به مجلس رفتم .چون خوب نخوابیده بودم ،کسل بودم .عصر
مصاحبهای با تلویزیون درباره جایگاه مجلس داشتم .آقایان معادیخواه و ایازی و
علیزاده و کلباسی که روی «کلید قرآن» در قم کار میکنند ،آمدند و گزارش
پیشرفت کار را دادند .ده گروه پنج نفره مشغول کارند و در حد کامپیوتری کردن
هستیم .شب تا ساعت نه در دفترم کار کردم .به خانه آمدم.

آشنایی با چهرة قرآنی آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
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خاطرات روزانه آیتاهللهاشمی رفسنجانی سال – 13٠8آرامش بعد از
طوفان 13٠8/2/31
ساعت هفت و نیم صبح به مجلس رسیدم .در گزارش ها مسئله چین در صدر
است .قبل از شروع جلسه علنی،به نمایندگان گفتم نظرشان را درباره انجمنهای
دوستی پارلمانی با پارلمانهای متقاضی بدهند .تا ساعت نه ونیم صبح در جلسه ماندم.
به دفترم رفتم.
آقای [غالمعباس]زائری [نماینده بندرعباس]آمد .ازبرخورد[آقای احمد خرم]
استاندار هرمزگان با آقای [عباس]عباسی [نماینده بندر عباس] شکایت کرد.بحث
مجلس درباره طرح ادغام وزارتخانه های دفاع و سپاه بود.
ظهر آقایان [مظفر] جراحی [مدیر عامل شرکت ملی گاز]و [محمد جواد] ایروانی
[وزیر امور اقتصادی ودارایی]آمدند.درباره امکانات صدور گاز به شوروی توضیحاتی
دادندو درباره کیفیت قیمت گذاری و شرایط دیگر مشورت کردند.عصر آقای
[ابوالفضل] حسن بیگی نماینده دامغان آمد.حوادث مربوط به دانشگاه رسولاکرم 
را گفت که منجر به بازداشت آقای منصوری شده .گفتم مصلحت نیست او را در
بازداشت نگه دارند .برای راهاندازی دانشگاه استمداد کرد و مقداری از جناحبندیهای
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.
به جلسه یکشنبه نمایندگان رفتم.درباره ترجیح ادغام وزارتخانه های سپاه و دفاع
با آنها صحبت کردم و خبر دادم که اخیرا فرماندهان ارتش به امام نامه نوشته اند که
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امام مانع ادغام شوند.امام جواب داده اند که این مسائل به آقای هاشمی مربوط است.
به دفترم برگشتم.
آقای [محمد علی]ایازی از قم آمد .پیشرفت کار کلید قرآن را گزارش داد و
استمداد کرد .آقای [منوچهرکلیمی]نیکروز نماینده کلیمیان آمد.برای تعطیلی روز
شنبه مدارس کلیمی ها[=یهودی ها] و تسهیل در دادن پاسپورت سفر استمداد کرد.
مدعــی اســت مقامــات امنیتــی برای سفر خــارج از کشــور یهــودیها سخت
گیری میکنند.

آشنایی با چهرة قرآنی آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
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خاطرات روزانه آیتاهلل هاشمی رفسنجانی سال  –13٠8آرامش بعداز
طوفان 13٠8/1٦/23
دکتر [عبداهلل] جاسبی برای حل مشکالت دانشگاه آزاد اسالمی و مخصوصاً در
ارتباط با اختالفات با [آقای مصطفی معین] وزیر آموزش عالی آمد .حاج اسماعیلی،
حافظ منافع ایران در لندن آمد .از مسائل مربوط به بازداشت و اخراج اخیر چند
دانشجوی ایرانی از انگلستان در رابطه با مسأله سلمان رشدی توضیحاتی داد .از افراط
کاری نمایندگان صدا و سیما و ارشاد و ...شکایت کرد؛ مدعی است فعالیتهای آنها
برای پلیس انگلیس کشف شده است.
آقای [محمدحسین] مقیمی [استاندار خوزستان] آمد .او از وضع فوالد اهواز و از
سیاست وزارت معادن انتقاد داشت و از لزوم حمایت دولت از مدیر فعلی گفت.
نگرانند که بنای تعویض او باشد .آقای [حمید] میرزاده برای امور جاری و بازسازی
خرابیهای جنگ آمد.
عصر دکتر هاشمی [گلپایگانی] برای برنامه شورای انقالب فرهنگی آمد .گروه
کار برای کلید قرآن آمدند .پیشنهاد جدا شدن از دفتر تبلیغات اسالمی قم را
داشتند که باعث ناراحتی آقای [محمد] عبائی شد و به نتیجه نرسید.
شب با احمدآقا مهمان رهبری بودیم .درباره مسائل آقای منتظری و وضع
آذربایجان شوروی بحث و تصمیمگیری شد .احمدآقا از لزوم توجه بیشتر رهبری به
نیروهای خط  5گفت که فعالً مورد توجه کمتری هستند .به دفترم رفتم .تا ساعت
دوازده شب کارها را انجام دادم و خوابیدم.
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خاطرات روزانه آیتاهلل هاشمی رفسنجانی سال  - 13٠1اعتدال و
پیروزی 13٠1/11/1
آقایان دکتر [حسن]حبیبی[ ،معاون اول رییسجمهور] و دکتر [علیاکبر]والیتی،
[وزیر امورخارجه]آمدند و نتیجه مذاکرات با هیأت سوری را توضیح دادند .سپس با
هیأت سوری[ ،به سرپرستی آقای عبدالحلیم خدّام ،معاون رییسجمهور سوریه]
مالقات کردیم .آنها از انهدام عراق خوشحالاند و شکست صدام را قطعی میدانند.
میگویند ،حتی در صورت درگیری عراق با اسرائیل ،به نفع عراق وارد جنگ
نمیشوند و حرکت عراق در پرتاب موشک به اسرائیل را ماجراجویی برای کشاندن
دیگران به دنبال خود میخوانند.
گروه فرهنگ و معارف قرآن از قم آمدند و توضیحاتی دربارة پیشرفت کار
پروژه «کلید قرآن» دادند و کمک گرفتند .تا شب ،کارهای عقب مانده را در دفترم
انجام دادم .شب ،برای اصالح دندان به دندانپزشکی رفتم؛ خیلی خسته شدم و ناتمام
ماند.
دیروقت به خانه آمدم .شیر خوردم و خوابیدم .امروز رهبری ،سخنرانی صریحی
در مورد جنگ کردهاند و تأکید بر بیطرفی و محکومیت آمریکا و عراق داشتهاند.
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خاطرات روزانه آیتاهلل هاشمی رفسنجانی سال  - 13٠1اعتدال و
پیروزی 13٠1/1/23
جمعى از دفتر تبلیغات[اسالمی قم] و گروه فرهنگ و معارف قرآن آمدند .بر
روى پروژه «تبدیل یادداشتها و فیشهای نگاشتهشده در زندان ،برای تهیه تفسیر
راهنما و کلید قرآن» کار مىکنند .توضیح کار دادند و کمک گرفتند.
مجمعتشخیص مصلحت جلسهداشت .پیشنهاد آقاى [محمد] یزدى در خصوص
اجازه عزل قضات غیرصالح از نظر شرع ،با شرایط سختى تصویب شد .بعد از جلسه،
آقاى [مهدی] کروبى[ ،رییس مجلس شورای اسالمی] آمد و از برخوردهاى اخیر
دادگاه ویژه با آقاى [حسین] هاشمیان ،نایب رییس مجلس و [آقای ابوالفضل
موسویان] ،مدیر روزنامه خراسان ،اظهار ناراحتى و درخواست چارهجویى کرد.
ناهار عفت به دفترم آمده بود و عصر به خانه برگشت .عصر ستاد مبارزه با مواد
مخدر جلسه داشت و مصوباتى داشت .شب به خانه آمدم.
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خاطرات روزانه آیتاهلل هاشمی رفسنجانی سال  – 1371رونق و
سازندگی 1371/3/31
ساعت هشتونیم صبح از بیشهکال باهواپیمابه تهران پروازکردیم .ساعت نُه ونیم
صبح دردفترم بودم .آقاى[سید کمال]خرازى[،نماینده دایم ایران درسازمان ملل] آمد.
دربارة وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صحبت کردیم .قرار شد بررسى شود و براى
دریافت نظرات ،بارهبرى مالقات کنند .گزارش اقدامات در سازمان ملل را داد.
حاجآقا مجتبى [محمدی]عراقى آمد .خدمات تحقیقى خود را گفت و خدمات
فرزندانش و فرزندشهیدش را برشمرد.
آقایان [محمد] عبایى [خرا سانی] و [ سیدمحمدعلی] ایازى آمدند .گزارش
پیشرفتکارکلیدقرآن رادادند ونمونه آمادةچاپ راآوردند وکمک گرفتند .نظراتى
براى اصالحکار ارایهکردم .در خاطرات سالهای گذشته آمده که یاددا شتهای
قرآنیام رابرای تنظیم به دفترتبلیغات اسالمی قم واگذارکردم وآنهامشغول کارند.
آقاى موحدى ،فرمانده حفاظــت آمــد .نیازهــا را گفت و کمــک گرفت .آقاى
[حیدرعلی] جاللى خمینى[ ،امامجمعه خمین و نماینده ولیفقیه در شرق تهران] آمد.
اوضاع استان مرکزى و شهر خمین و همچنین مساجد شرق تهران را تعریف کرد .از
آقاى [محیالدین] انوارى ،رییس دفتر امور مساجد گله داشت.
عصر در جلسه هیأت دولت شرکت کردم .گزارش وضع ورزش و کمبودها و
نیازها موردبحث بود .احساس تب کردم وبه دفترم برگشتم .تب و لرز شدیدى پیش
آمد؛ با مصرف دو سه قرص مُسکّن و کمى استراحت حالم بهتر شد .دکتر [ایرج]
فاضل آمد .او هم مُسکّن تجویزکرد .شب به خانه نرفتم و در دفترم استراحت کردم.
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خاطرات روزاانه آیتاهلل هاشمی رفسنجانی سال  – 1371رونق
سازندگی 1371/12/8
جمعى از مدیران امور تربیتى وزارت آموزش و پرورش آمدند .دکتر [محمدعلی]
نجفى گزارش داد و من مفصل صحبت کردم .آقای [علی] عبدالعلىزاده ،استاندار
آذربایجان شرقى آمد .گزارش سفر به آذربایجان شوروى سابق را داد و وضع بد
نظامـىشـان در مقابـل ارمنستان و پشیمانـى جبهه خلق آذربایجان ،ازمواضع خصمانه
گذشتهشان نسبت به ایران و مصاحبه آقای [ابوالفضل] ایلچىبیگ و اعالن تغییر
موضع نسبت به ایران و تقاضاى اسلحه و نیرو را گفت.
آقاى [حسین] محلوجى[ ،وزیر معادن و فلزات] آمد .از برخورد من نسبت به
کُندى پیشرفت کار در فوالد مبارکه ناراحت بود .خواستارکمک بیشترشد .گفته بودم
که کمکها به صورت وام باشد؛ او مىخواهد بالعوض باشد .دکتر [حسن] حبیبى،
[معاون اول رییسجمهور] براى امور جارى آمد .در مورد ساختمان جدید نهاد
[ریاستجمهوری] و میهمانان و معاوضه ساختمان تشریفات نهاد با ساختمان
قوهقضاییه صحبت شد.
عصر آقایان [محمدعلی] ایازى ،کلباسى ،معادیخواه و طالبپور آمـدنـد.
طرح کامپیوترىکردن یادداشتهـاى کلیـد قـرآن من را آورده بودند .براى نشر
و کدهاى کامپیوترى موافقت کردم .قرارشد براى چاپ هم طرحشان را بیاورند.
افطار به خانه آمدم .همه بچهها جمع بودند .در گزارشها انفجار عظیم در
ساختمان بزرگ «مرکز تجارت جهانى نیویورک» و به عنوان نقطه عطف امنیتى در
تاریخ آمریکا در رأس است.
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خاطرات روزانه آیتاهلل هاشمی رفسنجانی سال  – 1372صالبت
سازندگی 1372/2/31
در گزارشهاى امروز ،پیوستن انگلستان به پیمان ماستریخت و ظهور جریان
احیای سلطنت و تزاریسم در روسیه مهم است.
فاطى از عمان تلفن کرد و گفت تا آخر سفر وزیر امورخارجه مىماند .قبالً خیال
داشت از مکه برگردد .با عفت و محسن در لندن تلفنى صحبت کردیم .قرار است
امروز نتایج درمانشان و معاینات را بدهند؛ گویا نارسایى کبد و کمى از آثار عفونت
قبلى کلیه است.
قسمت زیادى از وقتم را صرف بررسى اولین جلد راهنماى تفسیر موضوعى
و کلید قرآن نمودم؛ اخیراً چاپ شده است .مقدمهاى که نوشته بودم ،خواندم؛
خوشم آمد .عیــوب و اشکاالتــى در ترتیب کار به نظرم رسید که باید برطرف
شود.
ظهر بستگان بودند .شب ،مهدى و فرشته آمدند ،با هم شام خوردیم .حمامی رفتم؛
احساس رفع کامل کسالت مىنمایم.
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خاطرات روزانه آیتاهللهاشمی رفسنجانی سال  - 1372صالبت
سازندگی 1372/3/8
بعد از نماز صبح به نمایشگاه بینالمللى رفتم .یاسر هم آمد .از بقایاى نمایشگاه
شیالت دیــدن کردم .سپس نمایشگاه صنایع سنگین را بازدید نمودم که مجموعاً سه
ساعت و نیم طول کشید .مصاحبهاى انجام دادم .ضمن اینکه تکنرخى شدن ارز
صنعتگران را به تالش و ابتکار بیشتر واداشته است ،خیلى از آنها از کمبود نقدینگى
مىنالیدند.
ساعت یازده به دفترم رسیدم .آقاى [سیدمنصور] رضوى[ ،دبیرکل امور اداری و
استخدامی کشور] آمد و براى اصالحات ادارى پیشنهادهایى داشت[ .آقای غالمرضا
آقازاده] ،وزیر نفت آمد .گزارش پیشرفت پتروشیمىهاى اراک ،آبادان و بندر امام را
داد و گفت فعالً حدود پنج و نیم میلیون تن تولید فرآورده شیمیایى داریم که پس از
تکمیل طرحها به دوازده میلیون تن مىرسد .اطالعاتى از نظرات نمایندگان مجلس
دربارة کابینه آینده داد.
آقاى پروین ،مدیر کارخانه سمسازى آمــد .انتقاداتى از سیــاستهــاى وزارت
کشاورزى در خصوص قیمت سم و کود داشت .خواستار شکستن انحصار آنها شد.
آقاى کمال خرازى ،نماینده ایران در سازمان ملل آمد ،گزارشى از سیاستهاى
سازمان و دشمنىهاى آمریکا و چربیدن سیاستهاى مردد آمریکا در مورد ایران
بهسوى خصومت و ...گفت و براى کیفیت برخورد کسب نظر کرد.

076

سیاستمـدار مفسّـر

دکتر حبیبى[ ،معاون اول رییسجمهور] براى امور جارى آمد .نتیجه نظرخواهى
دوم درمورد انتخابات را ارایه دادکه شبیه نظرسنجی اول است .بیش از هشتاد درصد
گفتهاند من پیروز مىشوم؛ کمتر از دو درصد دیگران را گفتهاند.
عصر گروه فرهنگ و معارف قرآن از قم براى مشورت در مورد کیفیت تنظیم
مراحل دیگر پروژه کلید قرآن آمدند .آقاى [رضا] امراللهی[ ،رییس سازمان انرژی
اتمی] آمد؛ از احتمال تفحص مجلس در کارش نگران بود.

تاهلل هاشــمی رفســنجانی
روایــت مجاهدتهــای حضــرت آیــ 
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