
 فرهنگ قرآن، کلید راهیابى به موضوعات و مفاهیم قرآن کریم

      
 سید محسن سادات فخر  

  
  
نهج البالغه،  1××× و اَنَّ القرآنَ ظاهرُه انیقٌ، و باطنُه عمیقٌ، ال تفنى عجائبه، و التنقضى غرائبه، و التکشف الظّلمات إلّا به 

 .××× .18خطبه 

ها جز با آن زدوده  هاى آن جاوید است و غرایب آن پایانى ندارد و تاریکى رف دارد. شگفتىقرآن، ظاهرى زیبا و باطنى ژ 
  .نشوند

    علیه السالم طالب ابى بن امام على 

  
بندى شایسته آن، فقط در صورت اعمال دقت و  معارف بلند و عمیق قرآنى، آن چنان گستردگى و ژرفایى دارد که طبقه 

رسانى از الفاظ قرآن، با همه تنوع و گستردگى، تا  است. آثار سامان یافته قرآنى با هدف اطالع به کاربستن ظرافت ممکن
  .اند پاسخى عام و جامع به نیاز مسلمانان و قرآن پژوهان بدهند کنون نتوانسته

ا داشته باشند شناس که فرصت و فراغت الزم ر بر آوردن این نیاز جز از رهگذر همدلى و همیارى گروهى کاردان و قرآن 
 .ممکن نیست

 .هاى گوناگون پرداخت گاه بدان راه و روش به فتح عرصه درست را یافت، آن« شیوه و راه»نخست باید  

هاى مختلف علمى،  هاى تحسین برانگیزى در جنبه هاى موجود در مراکز علمى گواهند که تالش اطالعات و کتاب 
دى، اخالقى، عرفانى، سیاسى، تربیتى، حقوقى، ادبى، ذوقى و... صورت اجتماعى، کالمى، اقتصادى، فلسفى، فقهى، عبا

دهند که فرهنگى جامع و فراگیر که همه این اطالعات را به شیوه علمى گزارش  ها گواهى مى تدوین یافته است، اما همان
 .کند صورت تحقق نیافته است. مجموعه حاضر، گامى است بدین سو

مندان به قرآن کریم  هاى زالل قرآن را از متن آیات برآوریم و پیش دیدگان عالقه یم آموزها در این پروژه بزرگ کوشیده 
 .نهیم

اللَّه اکبر  سنگ نخست این بناى رفیع را، همت دولتمردى فرهیخته و دانشمندى آشنا با زمان و مقتضیات آن نهاد. آیت 
فاظ و کلمات قرآن تنها عالئم معارف قرآن نبوده  و بسا در پس این اندیشه و باور، که ال -دام عزه  -هاشمى رفسنجانى 

هایى که در قرآن به لفظ بازگو نشده است، طرحى نو درافکند. در این طرح کاخى سر برآورد که بسى  ها و حکمت معرفت
نده نشده و هاى لفظى قرآن است؛ زیرا با بازگفتن و ثبت معارفى که در قرآن، لفظى براى آن آمده است بس بلندتر از معجم

یابى که به بهترین شیوه اطالع رسانى  گیرد. ایشان از اینکه مأخذ معتبر و فرهنگ آسان هاى دیگرى را نیز به تحقیق مى ناگفته
 :نویسد کند، وجود ندارد اظهار تأسف کرده مى

شدم... متأسف بودم  آن مى بردن به نظر قرآن درباره یک موضوع ناگزیر از مطالعه تمامى افتاد که براى پى گاه اتفاق مى« 
اى نکرده و در طول روزگار طوالنى،  گذارى بایسته گونه که باید براى این کتاب.. سرمایه ها آن که چرا امت اسالمى طى قرن



مقدمه تفسیر  2«××× اى قرآنى تدوین نشده است تا جویندگان معرفت و حکمت... به آسانى از آن بهره گیرند. فرهنگنامه
 ××× .9راهنما، ص 

رسانى باشد و ثانیاً سرعت و آسانى  در این طرح نو شیوه و راهکارهایى به کار گرفته شد که اوالً متناسب با رویه اطالع 
 .یابى به اطالعات در آن لحاظ شده باشد دست

  
 بندى اطالعات طبقه 

ه است یعنى اطالعات براساس مبناى سامان دهندگان این مجموعه در ترتیب اطالعات، موضوع و حروف اول آنها بود 
بندى گردیده است و در هر موضوع مجموعه اطالعات مربوط به آن موضوع گردآورى شده است،  موضوعى، طبقه -الفبایى 

بندى اطالعات عالوه بر آنکه  گذارى شده است. این گونه طبقه بندى و شماره گاه هر یک از آنها براساس حروف الفبا رده آن
آید، زیرا مراجعه  کند، به واقع نوعى تفسیر موضوعى هر چند به اجمال نیز به شمار مى ى را هموارتر مىرسان مسیر اطالع

تواند  اى از اطالعات همگون و مناسب با آن موضوع مواجه شده و مى کننده به هر یک از این موضوعات، با مجموعه
 .براساس آنها تحقیق خود را سامان دهد

باشد. در ارجاع و  اند، از دیگر فواید مهم این معجم مى ایى که در معنى به یکدیگر نزدیکه شناسایى الفاظ و مدخل 
هایى که فقط در معنى با یکدیگر تناسب و تشابه دارند، براى اهل تحقیق بسیار سودمند و مغتنم است؛  برگرداندن مدخل

کند و این گره تنها  با موضوعات تحقیق دور مى هاى لفظى، گاه قلم و ذهن محقق را از مراجعه به آیات مناسب زیرا تفاوت
 .در یک معجم معنایى قابل گشودن بود

معنى و مترادف به موضوع  بندى، به سیستم ارجاعات توجه شده است. در این سیستم، موضوعات هم رو در طبقه بدین 
هاى  هایى نیز در عنوان آن ارجاع برگزیده ارجاع شده است؛ مثل ارجاع موضوع آمرزش به مغفرت و آسایش به رفاه غیر از

 .علیه السالم علیه السالم به فضایل ابراهیم فرعى صورت گرفته است؛ مثل ارجاع تقواى ابراهیم

  
 مبانى و اصول 

تر گفتیم چه اندازه دشوار و در عین حال ظریف  هایى که پیش دانند که تدوین قاموسى با ویژگى اهل اطالع و فن مى 
 :ان این پروژه عظیم برآنند که معجم حاضراست. پدید آورندگ

 .اوالً؛ با رعایت همه اصول و مبناهاى شناخته شده تدوین گردد 

 .ثانیاً؛ اطالعات به زبان و فرهنگ روز بازگویى شود 

 .ثالثاً؛ همه آنچه را که امکان استفاده آن از قرآن وجود دارد کشف و آشکار شود 

اى هر چه  یسندگان مجموعه حاضر را به مراعات مقررات و مبانى پژوهش به گونههاى پیش گفته، نو انگیزه و دغدغه 
رو پیش از هر اقدامى نخست رویه و مبانى نظرى تحقیق را به تفصیل بررسى کرده  کرد، از این تر دعوت مى تر و کامل دقیق

 .و بر کاغذ آوردند



تواند در برگیرنده  د مشغول کرده بود که چگونه اثرى مىاز ابتداى کار این دغدغه ذهن و همت تدوین کنندگان را به خو 
توان استنباطى معتبر و استظهاراتى منطبق با اصول تفسیر فراهم آورد و  ها از معارف قرآن باشد و چگونه مى بیشترین بخش

ه رأى بیم داشتیم. در همان حال سخنى نو و تازه ارائه داد؟ این همه در حالى است که سخت از در افتادن در ورطه تفسیر ب
کوشش همگان بر آن بوده است که از محضر قرآن آنچه شائبه خطا و کژروى در آن نیست، استفاده و ارائه شود و این را 

 .در تأسى به شیوه سلف و تعهد نسبت به اصول و مبانى تفسیر دیدیم

  
 مراحل تحقیق و تدوین 

 .اى رسیدن به اهداف تعیین شده مراحل زیر را به انجام رساندندهاى بسیار بر پدید آورندگان این معجم پس از بررسى 

 گزینش موضوعات اصلى .1 

 هاى علمى تشکیل پرونده .2 

 پژوهش و تحقیق .3 

 ارزیابى محتوایى .4 

 مقابله و تصحیح .5 

 ها و موضوعات فرعى سازى نمایه هماهنگ .6 

 کنترل نهایى .7 

 .ویراستارى .8 

  
 هاى پروژه ویژگى 

 موضوع اصلى و هزاران موضوع فرعى 3000در برداشتن بیش از  .1 

 مندان و محققان به معارف و علوم قرآنى دستیابى آسان عالقه .2 

 هاى مترادف و مرتبط برخوردارى از سیستم ارجاعات در عنوان .3 

 هاى قرآنى پیشین جامعیت نسبت به فرهنگنامه .4 

 لى و فرعىموضوعى بودن عناوین اص -الفبایى  .5 

 .در برداشتن اعالم قرآن .6 

  
 اهداف پروژه 

 بندى اطالعات موجود در قرآن براساس مفاهیم با سه مشخصه دقّت، سرعت و آسانى گردآورى و طبقه .1 

 شناسى و... از قرآن هاى اخالق، اقتصاد، روان استخراج عناوین علوم اسالمى در زمینه .2 

 ى تحقیقات نوین و تخصصى در علوم و معارف قرآنىفراهم آوردن بستر مناسب برا .3 

 فراهم آوردن زمینه تدوین دائرة المعارف بزرگ قرآن .4 



 .فراهم آوردن زمینه تفسیر موضوعى قرآن .5 

  
 سخن آخر 

براى دست اندرکاران این مجموعه مایه بسى مباهات و سرافرازى است که مجلد نخست آن با استقبال فرهیختگان و قرآن  
ژوهان مواجه شد و چاپ اول آن در مدتى اندك نایاب گردید و با توجه به نقدهاى محققان بزرگوار و رهنمودهاى آنان پ

چاپ دوم با اصالحات و اضافات انجام گرفت و عالوه بر آن مجلدات دوم تا پنجم انتشار یافته و مجلدات بعدى نیز برخى 
 .ه خواهد شددر حال انتشار است و برخى در آینده نزدیک عرض

گذار طرح فرهنگ قرآن )آیت اللَّه  هاى بسیار با اینکه آرزوى دیرینه بنیان هاى فراوان و دقّت این مجموعه با همه کوشش 
هاشمى رفسنجانى( را برآورده کرده است، اما همچنان در مظانّ خطا است، همان گونه که همه کارهاى بشرى چنین 

تر  محققان گرامى و پژوهشگران ارجمند با بیان پیشنهادها و راهکارهایى که مناسبسرنوشتى دارند. چشم آن داریم که 
 .دانند ما را یارى رسانند و چنانچه خطایى در آن دیدند ما را رهنمون گردند مى

 .کنیم اى از فهرست یک موضوع بسنده مى مندان، به ذکر نمونه در پایان براى اطالع بیشتر عالقه 

 آرامش  

 رامشآثار آ    

 ازدیاد ایمان .1    

 اقرار به توحید .2    

 حفظ اسرار .3    

 رضایت از خدا .4    

 رضایت خدا .5    

 عنایت خدا .6    

 مصونیت از غضب .7    

 علیه السالم آرامش آدم 

 علیه السالم آرامش ابراهیم 

 آرامش از آیات خدا 

 آرامش اصحاب کهف 

 گران آرامش انفاق 

 ء اللَّهآرامش اولیا 

 علیه السالم آرامش بخشى به ابراهیم 

 آرامش بخشى به ابوبکر 

 آرامش بخشى به داودعلیه السالم 



 آرامش بخشى به لوطعلیه السالم 

 علیه السالم مادرموسى به بخشى آرامش 

 آرامش بخشى به متّقین 

 آرامش بخشى به مجاهدان 

 آرامش بخشى به محمدصلى اهللا علیه وآله 

 علیهما السالم شى به مریمآرامش بخ 

 علیه السالم آرامش بخشى به موسى 

 آرامش بخشى به مؤمنان 

 علیه السالم آرامش بخشى به هارون 

 آرامش به دنیا 

 آرامش بهشتیان 

 آرامش خانواده 

 مدخل رهمین علیه السالم نوح خانواده آرامش 

 علیه السالم آرامش نوح 

 آرامش در آخرت 

 آرامش در سختى 

 مش در قیامتآرا 

 عوامل آرامش در قیامت    

 احترام به نیازمندان .1       

 استقامت .2       

 اصالح .3       

 انفاق .4       

 ایمان .5       

 تسلیم .6       

 تقوا .7       

 ر همین مدخل،  صالح عمل .8       

 عوامل آرامش در قیامت، ایمان       

 نیکوکارى .9       

 ش شفیعانآرام 



 آرامش شهیدان 

 آرامش عمار یاسر 

 آرامش متّقین 

 آرامش مجاهدان 

 آرامش محسنان 

 آرامش محمدصلى اهللا علیه وآله 

 آرامش مخلصان 

 آرامش مصلحان 

 آرامش موحدان 

 علیه السالم آرامش موسى 

 آرامش مؤمنان 

 آرامش مهتدین 

 علیه السالم آرامش نوح 

 معلیه السال آرامش هارون 
 علیه السالم آرامش یونس 

 اهمیت آرامش  ر همین مدخل 

  نعمت آرامش 

 عوامل آرامش 

 استقامت .1    

 اقامه نماز .2    

 انفاق .3    

 ایمان .4    

 باران .5    

 پرداخت زکات .6    

 اسرائیل تابوت بنى .7    

 تسلیم .8    

 تقوا .9    

 توکّل .10    

 خواب .11    



 عاد .12    

 دلدارى .13    

 دوستى با خدا .14    

 ذکر خدا .15    

 زمین .16    

 شب .17    

 عمل صالح .18    

 قصه انبیا .19    

 مائده آسمانى .20    

 مسکن .21    

 مشاهده حقایق .22    

 مالئکه .23    

 نزول تدریجى قرآن .24    

 وعده الهى .25    

 وفا به عهد .26    

 پذپرى دایته .27    

 همسر .28    

 عوامل سلب آرامش 

 ربایى آدم .1    

 احساس خطر .2    

 افشاى اخبار امنیتى .3    

 بال .4    

 جدایى از فرزند .5    

 شایعه پراکنى .6    

 شرك .7    

 کفر .8    

 کفران نعمت .9    

 منشأ آرامش 

 نعمت آرامش 



 شکر نعمت آرامش    

  
 دار تفسیر قرن پانزدهم طلیعه تفسیر راهنما،    

  
مجلّد به چاپ رسیده و در اختیار اهل نظر و قرآن پژوهان قرار گرفته است، به اذعان  20تفسیر راهنما که اکنون در  

پژوهشیان و صاحبان رأى در ساحت مطالعات قرآنى، تفسیرى است متفاوت با سایر تفاسیرى که طى قرون گذشته به تبین 
 .اند رداختهمفاهیم قرآنى پ

توان شاهد بود که برخى جنبه محتوایى و بنیادى دارد و بخشى به جهات صورى و شکلى  این تفاوت را در چند زمینه مى 
 .شود آن مربوط مى

توان این تفسیر را نتیجه و دستاورد تحوالت فکرى و علمى جهان اسالم در قرن چهاردهم دانست و  در کوتاه سخن مى 
 .دار حرکت تفسیرى نوین قرن پانزدهم به شمار آورد ه آن را طلیعهسبک و شیوه و نگا

هاى علمى و فرهنگى و اجتماعى و سیاسى در  ها و پیشرفت تحوالتى که ناگزیر در ارتباط و تعامل با شرایط و دگرگونى 
 .عرضه جهانى بوده و هست

نیست و یا همسویى و تعامل با اقتضاهاى ها و تحوالت رو به کمال  بدیهى است که همیشه و در هر جا، دگرگونى 
شود بلکه باید تغییرها را با مالکهاى علمى و ارزشى محاسبه کرد تا دریافت آنچه از بستر  پیرامونى مثبت ارزیابى نمى

 .ها سر برآورده، مولودى سالم و طبیعى و منطقى است یا خیر تغییرها و تحول

اند تا طرحى نوین در فهم کالم الهى دراندازند و گامى متناسب با  ش کردهدر طول اعصار و قرون گذشته، مفسرانى تال 
 .اند نیازها و تحوالت فکرى و اجتماعى عصر خود بردارند که برخى از آنان موفّق و گروهى ناموفّق بوده

نمند به شمار آورد توان در زمره حرکتهاى ناموفّق و غیرقانو تجربى را مى -بخشى از تفسیرهاى کالمى، عرفانى و علمى  
آورد آنها تحریف مفاهیم وحیانى و تفسیر به رأى و تحمیل آراى غیر  که به جاى تکامل و پیشرفت فهم دینى و قرآنى، ره

 .قرآنى بر متن قرآن بوده است

 -یالیستى هاى سوس هاى دیدگاه و تفسیر و تأویل آیات بر پایه -به گونه افراطى  -هاى علوم تجربى  تطبیق قرآن بر فرضیه 
توان تالشهایى ناموفّق  و تالش براى پیاده کردن مبانى کالم جدید مسیحى در تبیین و تفسیر قرآن را مى -در قرن چهارده 

 .در جهت همسو شدن با نیازها و پاسخگویى به مسائل عصرى دانست

ن و دانشوران ساحت علوم دینى ضابطه و تحریف گر باعث گردید تا جمعى از دیندارا رخداد این نگرشهاى افراطى و بى 
گرى بر ظاهر آیات جمود ورزند و در فهم و تعدیل و ترجیح روایات راه  به موضع تفریط روى آورند و زیر عنوان سلفى

 .دقّتى بپیمایند و یا تنها راه صحیح فهم قرآن را بسنده کردن به مجموعه احادیث معرّفى کنند تساهل و بى

اطى و تفریطى، جریان متعادل نیز استمرار داشته است با این ویژگى که هر مفسر متناسب با فارغ از این دو جریان افر 
اطالعات، منابع و معلومات کالمى، فلسفى، فقهى، ادبى و عرفانى عصر خود به یک یا چند جنبه از موارد یاد شده پرداخته 

 .است



گیرى  دار است که بخشى از این کمال را مرهون بهرهدر این میان تفاسیر قرن چهاردهم از نوعى کمال و تنوع برخور 
 گسترده از منابع و تفاسیر پیشین، و بخشى را مدیون تحوالت اجتماعى و علمى زمان بوده است

ء بوده است در حالى که این حرکت تفسیرى در  سرعت تغییر و تکامل و تنوع نگاه در اعصار پیشین، بسیار کند و بطى 
تر راه تحول و تکامل را  رود که تفسیر در قرن پانزده به شکلى پرشتاب شترى یافته است و انتظار مىقرن چهارده سرعت بی

که به صورت خاصى از تفسیر المیزان و به شکل عامى از تفاسیر مهم گذشته بهره جسته  -توان تفسیر راهنما را  بپیماید. مى
 .انستدرآمدى بر این حرکت نو و با این حال قانونمند د -است 

  
 ها کمال و کاستى 

ها گران آید چه اینکه در میان تفاسیر پیشین، تفسیرهاى  آنچه تاکنون درباره تفسیر راهنما گفته آمد، شاید بر بعضى اندیشه 
نظران علوم قرآنى است.  گرانسنگى وجود دارد که گاه فهم و دقّت در آنها نه در حد پژوهشیان تازه کار که در شأن صاحب

خواهند به تفسیر و فهم  ى که تفسیر راهنما با عباراتى ساده، کوتاه و به فارسى روان براى بسیارى از کسانى که مىدر حال
 .بردارى است قرآن رو آورند قابل بهره

هاى پژوهشى و تدوین تفسیر راهنما، چه بسا بیش از کسانى که با حاصل و نتیجه  این قلم به دلیل ممارست فعال در گروه 
هر چند گاه انس و  -هاى کمال و کاستى این تفسیر واقف باشم  اند، به نقطه آشنا شده و به نقد و بررسى آن پرداختهکار 

ولى در مجموع باید تصریح کرد که اگر گفته  -شود  ها مى ها و ضعف قرابت با یک موضوع مانع توجه به برخى نقطه قوت
ین، دستاوردهاى جدیدى دارد و گام نو و حرکتى جدى و اساسى به شمار شود تفسیر راهنما در مقایسه با تفاسیر پیش مى
آید؛ اوالً بدان خاطر است که از ذخائر علمى پیشین و منابع فهم تفسیرى و روایى بهره برده است ثانیاً از امکانات و  مى

راه را براى استمرار مطالعات  - هاى قرآنى استفاده کرده است، ثالثاً روشهاى نو پیداى عصر خود در عرضه پیامها و نکته
هایى در کار نباشد، که هست و  نوین قرآنى هموارتر نموده است. و این هم بدان معنى نیست که کمبودها و ضعفها و کاستى

به ویژه مرکز فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبلیغات که بناى این تفسیر را استحکام  -باید تا حد ممکن مراکز پژوهشى 
 .به تقویت آن همت گمارند -بخشیده است 

اند و ما در این نوشته در صدد  نظران مختلفى از این تفسیر با عبارتهاى بلند یاد کرده شک تاکنون اندیشمندان و صاحب بى 
اى است که بتواند براى پژوهشیان مورد استفاده قرار  توصیف و تمجید نیستیم، بلکه هدف اصلى معرّفى این تفسیر به گونه

 .پردازیم رو، به طرح نکات ذیل مى راه را براى تقویت و تکمیل این حرکت تفسیرى هموارتر نماید، از این گیرد و

  
 پیشینه طرح تفسیر راهنما 

از جمله در مقدمه جلد نخست تفسیر راهنما که  -در مقاالت و کتابهاى مختلفى در این باره اظهار نظر شده است  
 :توان گفت اما به اجمال مى -ند بدانجا مراجعه کنند توان جویندگان اطالعات بیشتر مى



کنند که دسترسى به منابع مهم  به این نکته توجه مى 1350تا  1340جمعى از دانشیان حوزه علمیه قم در حدود سالهاى  
این منابع باید  البالغه در برخى کتب حدیثى سهولت الزم را ندارد و براى دستیابى سریع و جامع به اسالمى مثل قرآن و نهج

 .حرکتى را آغاز کرد

این جمع از چند ویژگى برخوردار بودند: علوم حوزه را در حد باال فرا گرفته و با اصول و روشهاى علمى معتبر آشنا  
بودند، فراتر از علوم حوزوى با مباحث جدید مطرح در محافل علمى که خواه ناخواه از قلمروهاى غیر اسالمى به 

گان از فرهنگ غرب راه یافته بود مواجه بودند و  سالمى از طریق ترجمه و یا تحصیل کردگان و الهام گرفتههاى ا سرزمین
 .ها تبیین کنند بایست موضع تفکر دینى و جامعه اسالمى را در قبال آن دیدگاه مى

اى فلسفى و اصالحات هاى ماتریالیستى متکى بر استدالله هاى غربى و اروپایى، مباحث کالمى جدید، دیدگاه فلسفه 
 -سو و سیطره دانش تجربى کشورهاى غیر اسالمى که به سلطه سیاسى  خواه از یک گستر یا عدالت هاى رفاه اجتماعى و ایده

طلبید که پاسداران اقالیم قبله روشها و سبکها و  اجتماعى آنان بر جوامع دینى انجامیده بود از سوى دیگر، مى -فرهنگى 
را در تبیین مواضع و آرمانهاى دینى، هم تنوع بخشند و هم سهولت دهند و هم با نوع پرسشها و نیازها ها و بیانها  نگاه

 .هماهنگ سازند، بلکه موضع دین را از دفاع به موضع مدیریت و خالقیت و سازندگى ارتقا بخشند

 .طوف بودها در تاریخ ایران و برخى جوامع اسالمى به یک یا دو قرن گذشته نیز مع این گرایش 

اجتماعى داشت  -برخى معتقدند که حضور عالمان دینى در جریان اصالحات اجتماعى مشروطیت گرچه ظاهرى سیاسى  
وجو کرد که پیش از آن از  اما روح آن را باید در نگاه نوین عالمان دین به چگونگى حضور دین در صحنه جوامع جست

 .سوى سیدجمال الدین اسدآبادى پیگیرى شده بود

فرهنگى با تغییر و تحول نگاه عالمان در تفسیر و تبیین مسائل دینى از آن رو  -سیاسى  -ارتباط این تحوالت اجتماعى  
بود که تحوالت اجتماعى و سیاسى، ناگزیر تحوالت فرهنگى را به دنبال داشت و در این تحوالت فرهنگى نخستین 

 .گرفت هاى دینى شکل مى ها و آموزه ید و ایدههاى جد ها در نظریه ها و فرضیه رویارویى ایده

رسالت عالمان دینى و کارشناسان مسائل اسالمى و مفسران قرآن و تبیین کنندگان سنّت در مصاف میان فرهنگ مسلّط  
،  وارداتى و فرهنگى دینى ،این بود که دین را از موضع مقهوریت بیرون آورده و در جایگاه بایسته آنکه جایگاه پاسخگویى

هاى نهفته دین و احکام و  تر، ظرفیت هدایتگرى و مدیریت و سازندگى فکرى و اجتماعى است قرار دهند. و به تعبیر دقیق
 .عقاید دینى را شناسایى کرده و به نسل و عصر خود معرّفى کنند

اسالم در مقوالت سیاسى  دینى عالمان مبرّز در مشروطیت و تالش آنان براى تبیین نظرى دیدگاه -اظهار نظرهاى سیاسى  
 .اجتماعى، شکلى از ایفاى این رسالت دینى بود

 .تدوین کتابهایى در رد شبهات دینى و پاسخگویى استداللى به آنها وجهه دیگرى از این وظیفه دارى بود 

ونه دیگرى از این هاى مادى و ماتریالیستى و دیالکتیکى گ آورى به تبیین و تشریح فلسفه اسالمى در مواجهه با فلسفه روى 
 .هدفمندى بود



رویکرد به تفسیر قرآن با بیان روز و استخراج مفاهیم اجتماعى و فلسفى و اخالقى و اعتقادى که بتواند ناظر بر نیازها و  
 .توان شاهد بود پرسشهاى نسل معاصر باشد چهره دیگرى از این حرکت مصلحانه بود که اوج آن را در المیزان مى

خواهانه و عزّت جویانه دین و تأکید بر ضرورت حفظ  سازى دیدگاهاى عدالت ح فقه سیاسى اسالم و شفافتبیین و تشری 
 .کیان مسلمانان و امت اسالمى صورتى دیگر از این معنى بود

نیاز به آبشخورى فراخ داشت، آبشخورى که  -و در عین حال مصلحانه و انسانى  -استمرار این رسالت علمى و معنوى  
 .هاى زالل قرآن و سنّت باشد توانست خارج از سرچشمه نمى

هاى نوین بر اندیشه  این بود که ضرورت بازبینى و واکاوى معارف قرآنى و روایى به شدت احساس شد و شیوه 
 .یکى از آنها بود« فرهنگ قرآن»با عنوان « معجم معنایى»جویندگان جوانه زد که تهیه 

  
 نایىهاى لفظى تا معجم مع از معجم 

 .گیرى معجم معرفتى و معنایى دانست توان مرتبه نازلى از شکل هاى لفظى قرآن را مى تهیه معجم 

توانستند از مجموعه آیات و معارف جامع قرآنى  تنها کسانى مى« معجم المفهرس»و « کشف اآلیات»تا پیش از تدوین  
آیات داشته باشند و یا  -و به تناسب فهم معناى  -الفاظ بهره گیرند که، یا حافظ کل آیات باشند و در ذهن خود احاطه بر 

براى تحقیق در یک مقوله بارها و بارها قرآن را مرور کنند. در حالى که بسیارى از حافظان قرآن به دلیل صرف توان خود 
در آیات را  در فراگیرى و حفظ آیات، فرصت و مجال و یا امکان تأمل در مناسبات میان آیات مرتبط و تحقیق موضوعى

بایست صرف  نداشتند و کسانى که احاطه حفظى بر مجموعه آیات را کسب نکرده بودند براى تحقیق در یک موضوع مى
 .وقت فراوان کنند

آیات قرآن، هم بر حجم و سرعت جستارهاى قرآنى افزود و هم « معجم المفهرس»و کارآمدتر از آن. « کشف اآلیات»تهیه  
 .بر دقّت آن

تر از الفاظ، معنى و معارف بود و اساساً الفاظ  توانست راهنماى لفظى آیات باشد، در حالى که مهم حرکت تنها مى اما این 
توانست مورد توجه باشد که نوعى هدایت به معنى دارد و چون فهم معانى الفاظ قرآنى و دریافت پیامهاى  از آن جهت مى

شد. تا کار تحقیق و پژوهش در آن  ز معانى و معارف قرآنى تهیه مىبایست، فهرستى ا آیات خود میدانى دیگر بود مى
 .تر صورت گیرد و از دقّت و اتقان بیشترى برخوردار شود تر و آسان سریع

  
 )گیرى معجم معنایى )کلید مفاهیم قرآن مراحل شکل 

در مقدمه جلد اول تفسیر  از آنچه مبتکر و و طرّاح این روش، جناب حجۀاالسالم والمسلمین اکبر هاشمى رفسنجانى 
شود که طرح آغازین این حرکت بیش از آنکه جنبه تفسیرى داشته باشد، کارى در جهت  راهنما نگاشته است استفاده مى

 .یابى مفاهیم بوده است بندى پیامهاى محتوایى قرآن و تالش به منظور آسان جداسازى و دسته



رسیده که با مختصر دقت  پیچیده و تودرتو نبوده است، بلکه به نظر مى در حقیقت نگاه نخستین به معجم معنایى، چندان 
اى مشخص کرد و در نهایت از مجموعه  توان موضوعات مربوطه را با عناوین تک واژه در مجموع مطالب یک آیه مى

 .ها( به فرایند تفسیر موضوعى ره یافت هاى به دست آمده )= نمایه واژه

 :براى این مرحله از کار ارائه کرده چنین است« یم قرآنکلید مفاه»مثالى که طرّاح  

 انسان 

 اختالف بشریت تاریخ   سابقه تاریخى جامعه متّحد و بى 

 وحدت   کان الناس امۀ واحدة 

 جامعه 

 اختالف 

محقّق  بود،« جامعه»گرفت، چنانچه موضوع مورد مطالعه مربوط به  با این روش اگر همه آیات قرآن مورد بررسى قرار مى 
« کلید مفاهیم قرآن»بود و درباره آن نظرى را ابراز داشته بود در « جامعه»توانست مثالً دویست آیه که به شکلى ناظر به  مى

 .بندى آنها به دیدگاه قرآن درباره جامعه دست یابد بیابد و با جمع

ها و فیشهاى اولیه در اختیار مرکز  داشتاما زمانى که کار، مراحل تکمیلى را پیمود و به ویژه زمانى که مجموعه یاد 
 :فرهنگ قرآن دفتر تبلیغات اسالمى قم قرار گرفت، مشخّص شد که آنچه انجام گرفته

ها در کنار تیترهاى کوتاه، تنها براى کسانى  گیرى از این نمایه اى از آن باشد و بهره تواند بخشى از کار و مرحله مى -1 
 .تخصص قرآنى بتوانند مستند هر واژه را در آیه شناسایى کنند گیرى است که با نوعى قابل بهره

 .توان توضیح داد هاى ثبت شده را بر اساس معیارهاى دقیق تفسیرى نمى برخى برداشت -2 

اند و هم با معیارهاى تفسیرى  توان داشت که هم مفسران به آن اشاره داشته هاى زیاد دیگرى از آیات مى برداشت -3 
 .اى نداشته است و استناد است ولى مبدع طرح به آنها اشارهقابل توضیح 

کشد باید از  و بخش مهمى از بار معنایى را بر دوش مى -ها خواهد بود  که مرجع نمایه -ها  سبک تدوین جمله -4 
 .ر آیدسبک و سیاق خاصى پیروى کند که فهم معنى از آن دقیق باشد و ساختار جمله از نظر ادب فارسى کامل به شما

ها، فرصت درخور توجهى را به خود اختصاص داد، زیرا زمانى  ها و اقدام به بازنگرى و تکمیل برداشت دریافت این نکته 
که محقّقان از سوى مرکز فرهنگ قرآن براى پژوهش و کار روى این پروژه دعوت به همکارى شدند، براى بیشتر محقّقان 

رهاى خاص این تفسیر چندان شفاف نبود و اساساً برخى نتوانستند در مسیر در آغاز امر، سبک و روش و هدف و معیا
هاى طوالنى در نهایت توانستند  پژوهش گامى هماهنگ بردارند و آنان که پایدارى ورزیدند طى نشستهاى متعدد و مشاوره

 .به سبکى منسجم و قانونمند دست یابند

شد،  آید این بود که هر قدر بر میزان دقّت افزوده مى یز به حساب مىهاى این پژوهش که از دشوارى آن ن یکى از شگفتى 
توانست مانع  نمود، و از آنجا که تأکید بر این امر مى باز هم دستیابى به نهایت و سخن آخر و حرف پایانى دشوار مى



کار تکمیل و تکامل  گیرد و پیشرفت کار شود به سطحى از این معیارها و ضوابط بسنده شد. تا چارچوب اصلى طرح شکل
 .هاى بعد؛ یا به وسیله همین محققان و یا ژرف اندیشان دیگر، صورت پذیرد در دوره

هاى پژوهشى و مطالعه تفاسیر متعدد از سوى محقّقان، پیش از تشکیل جلسات مشورتى و جرح و  کار مستمر گروه 
فرهنگ »که به عنوان « کلید فهم قرآن»سبب شد تا  تعدیل پیامهاى استخراج شده از سوى هر محقّق و اصالح و تصویب آن،

یابد، عمالً به تفسیرهاى جامع و ریزنگر و به صورت راهنمایى براى پژوهشهاى موضوعى در قرآن، ظاهر  انتشار مى« قرآن
 .شود

  
 ترین دستاورد تفسیر راهنما مهم 

 :آن جملهاز نگاه اهل نظر، تفسیر راهنما دستاوردهاى متعددى داشته است، از  

 ابداع سبک نوین در تدوین تفسیر -1 

 .معتبرومتعدد تفسیرى در چارچوب اصول پذیرفته شده از منابع گیرى بهره -2 

 ...تالش در داشتن جامعیت نگاه نسبت به مسائل ادبى، عرفانى، اخالقى، تربیتى، اجتماعى، طبیعى، فقهى و -3 

 هاى پژوهشى فکرى گروه اندیشى و هم انجام کار با هم -4 

 .ریزنگرى در آیات و واژگان قرآنى فراتر از آنچه از سوى مفسران دیگر صورت پذیرفته بود -5 

 .گیرى از معیارهاى قرآنى در فهم قرآن بهره -6 

 .توجه به روایات در تفسیر قرآن همراه با نگاه نقادانه نسبت به صحت و همخوانى آنها با متن قرآن و فرهنگ دینى -7 

به منظور تسهیل دستیابى به معارف مرتبط و  -در پایان هر آیه و پایان هر جلد  -ها به دو شکل  گیرى از نمایه بهره -8 
 .پژوهش موضوعى در قرآن

 مستندسازى هر برداشت به متن قرآنى و ارائه دالیل برداشت -9 

که انتساب آنها به قرآن چندان روشن و هاى احتمالى  هاى صریح و تردیدناپذیر و برداشت تفکیک میان برداشت -10 
 .قطعى نیست

 .فراهم آوردن زمینه پژوهشهاى متعدد قرآنى و هموار ساختن مسیر تدبر و دقّت در معارف وحى -11 

 ورى از آن براى سطوح عالى و متوسط علمى امکان بهره -12 

شود، زیرا این  صل ابداع شیوه مطالعه در قرآن مربوط مىترین دستاورد تفسیر راهنما از نگاه این قلم به ا در این میان مهم 
هاى دور مورد استفاده قرار گیرد و به دستاوردهاى نوین نیز منتهى  تواند از سوى محققان تا آینده سبک و روش است که مى

 .شود

  
 پیش فرضهاى تفسیر راهنما 

آید، در  و از ابداعات و رهاوردهاى آن به شمار مى شیوه و روشى که تفسیر راهنما در فرایند تفسیر به کار گرفته است 
 .هاى این روش تفسیر مورد پذیرش قرار گرفته باشد فرض صورتى پسندیده و پذیرفته خواهد بود که پیش



 :ها عبارتند از فرض این پیش 

ک حروف آن با ت هاى عبارتى و ساختار و ترکیب کالم الهى است و حتّى نوع واژگان و تک یک. قرآن با همین قالب 
 .عنایت خاص خداوند در کنار هم چیده شده است

دو. نه تنها ظاهر پیامهاى قرآنى داراى حجیت است که داللتهاى فحوایى، تضمنى و التزامى آن نیز مورد توجه فرستنده  
 .وحى بوده است

ه آفرینش و آفریدگار هستى و سه. قرآن در درجه نخست کتابى دینى است و درصد اصالح اندیشه و بینش انسان نسبت ب 
توان او را از زندگى مادى و  کند و نمى تربیت آدمیان به آداب الهى است، ولى از آنجا که انسان در متن طبیعت زندگى مى

اجتماعى جدا ساخت، بلکه حکمت الهى اقتضا کرده است تا هدف آفرینش انسان با زندگى مادى و جسمانى او در هم 
هاى زندگى زمینى را از نظر دور نداشته است و با همین  اپذیر باشد، ناگزیر این کتاب آسمانى، واقعیتن آمیخته و تفکیک

 .ابزار و امکانات مادى او را رشد داده، آزمایش نموده و کیفر و پاداش را بدو یادآور شده است

کتاب انسان با جهان و طبعیت نیز شود،  این است که این کتاب وحیانى همچنان که کتاب معنویت و عقیده شناخته مى 
ها و اشاراتى که  هست، گاه با صراحت و زمانى با اشارت به هستى مادى نگریسته و درباره آنها داورى کرده است. داورى

 .یابد هر یک به یکى از مقوالت علوم تجربى و انسانى ارتباط مى

ر بیان رموز و ویژگیهاى علمى نظام طبیعت و وجود انسان دا چهار. گرچه قرآن مانند کتابهاى علوم تجربى و بشرى، عهده 
بوده است و در صریح آیات قرآن آمده است « حکیم»و « علیم»نبوده و نیست، ولى از آنجا که نزول قرآن از جانب خداى 

دیگر  هاى واقعى است و ریشه در هستهاى هستى دارد و از سوى که احکام دین و باید و نبایدهاى وحیانى داراى مالك
هاى حاکم بر طبعیت، حیات و وجود انسان راهى به سوى شناخت آفریدگار آن دانسته شده است،  شناخت هستى و نظام

ناگزیر همه پیامهاى قرآنى چه در بعد عبادات و اخالق و قوانین و چه در زمینه مسائل اجتماعى، انسانى و طبیعى ناظر به 
 .ها یا ناسازگارى با هستهاى نظام وجود ندارد واقعیتواقعیتهاى هستى بوده و کمترین تخطّى از 

به تعبیر دیگر خداى هستى، خداى یگانه است و او است که هم آسمان را آفریده و هم زمین را، هم طبیعت را رقم زده و  
ست در هم وجود انسان را، هم جسم را آفریده و هم روح را، و چون آفرینش او متکى به علم و قدرت و حکمت و عزّت ا

کلّ آفرینش او تناقضى مشهود نیست و همو است که در کنار کتاب تکوین، کتاب تشریع را آفریده است بدون کمترین 
 .فطور و کاستى و ناهمخوانى

توان، شناخت اسرار و ارتباطات نهفته  هاى دینى، اخالقى و تربیتى و تاریخى قرآن نیز مى این است که حتّى از گزاره 
ا و نیازهاى واقعى انسان و ضوابط حاکم بر جوامع انسانى را توقع داشت، هر چند این شناخت در طول ه هستى و ویژگى

 .فرهنگى و تجربى انسان قابل دستیابى باشد -زمان و به تدریج و متناسب با ظرفیتهاى علمى 

ولى نظم کنونى به راهنمایى و  هاى قرآنى هر چند با ترتیب نزول آیات تفاوت دارد، پنج . نظم آیات قرآن و تنظیم سوره 
به عنوان آگاهان واقعى به قرآن و  -ارشاد خود پیامبر)ص( صورت گرفته است و در اعصار بعد مورد تأیید اهل بیت)ع( 

 .قرار گرفته است -پاسداران قلمرو دین 



هاى معرفتى  نیز برداشت هایى از یک سوره توان از سیاق آیات و ارتباط مطالب یک سوره یا بخش رو است که مى از این 
 .داشت

شش. گرچه حقیقت پیام الهى فراتر از هر قالب زبانى و گویش بشرى است، اما از آنجا که حکمت الهى اقتضا کرده است  
نازل نماید، بدیهى  -که آن را هم خود به انسان تعلیم داده است  -تا آن حقیقت متعالى را در ظرف کالم و ادبیات بشرى 

هاى این قالب بیانى را اشباع کرده است و همچنان که  ترین وجه، ظرفیت ترین شکل و دقیق این روند به کاملاست که در 
شود و الفاظ گاه در معناى حقیقى و زمانى  در یک لغت و گویش کامل بشرى از مفاهیم مطابقى، التزامى، تضمنى استفاده مى

شوند و گاه با یک عبارت چندین مقصود پیگیرى  یه یا با تمثیل ارائه مىروند و مطالب گاه به کنا در معانى مجازى به کار مى
توان از داللتهاى فحوایى و  شود و... قرآن نیز از همه این ظرافتها و ظرفیتها بهره جسته است، و به همین دلیل مى و ایفاد مى

 .بسنده نکرد هاى مطابقى اولویتى و کنایى و... بهره جست و نتیجه گرفت و به ظواهر و داللت

و نیز به همین دلیل مجاز خواهیم بود تا از قوانین ادبیات گفتارى عام بشرى و قوانین ادبى خاص لغت عرب و رموز  
 .بالغى آن در تفسیر و تبیین مقاصد آیات استفاده کنیم

گون انسان در  هتواند پاسخگویى نیازهاى روزافزون و گون هاى قرآنى در صورتى مى هفت. حجم محدود آیات و سوره 
 .طول تاریخ شناخته شود که مجال تفکّر و استنطاق داشته باشد

به تعبیر دیگر اگر پهناى آیات قرآن از ژرفاى الزم برخوردار نباشد، انسان به زودى احساس خواهد کرد که بر مجموعه  
ه باشد. و در این صورت است که پیام به معارف قرآنى احاطه یافته و دیگر انتظار پیام جدید و دستاورد نوین را نباید داشت

گذارد و اگر پرسشهاى یک نسل را پاسخ دهد، در برابر پرسشهاى جدید ساکت خواهد  تدریج، رو به کهنگى و تکرار مى
هاى مختلف در حجم محدود  ها و گونه هاى متعدد معرفتى باشد و پیامهاى خود را به شیوه بود اما اگر قرآن داراى الیه

وجو در فهم مرادات و مقاصد و اشارات آن از میدان  نهفته باشد، در این صورت، پژوهش در آیات قرآن و جستآیات، 
اى به قدر استعداد، تالش و ظرفیتهاى معرفتى و نیازهایى که احساس کرده  اى برخوردار خواهد بود که هر جوینده گسترده

 .هنگى گرفتار شودآنکه به تکرار و ک تواند از آن بهره جوید؛ بى است مى

 !خداى قرآن، همان خداى طبیعت است 

اى تعبیه شده است که انسان طى هزاران سال به  چگونه اسرار آفرینش و رموز و قوانین طبیعت در متن ماده به گونه 
کاوش علمى  کند و این اى دیگر از آن را کشف مى کاوش پرداخته ولى هنوز تنها به بخشى از آنها راه یافته و هر روز گوشه

 .دهد نه تنها از تازگى و کارآمدى دانش تجربى نکاسته که هر روز به آن اهمیت بیشترى داده و مى

 !بیانى کمتر از ظرفیت عناصر محدود ماده است وادبیات ومعانى آیاظرفیت کالم 

لف پیامهاى قرآنى و بطون این سخن را از آن رو آوردیم تا کسانى که به الیه الیه بودن معارف و وجود سطوح مخت - 
 .نگرند لختى درنگ کنند و ذهن خود را به دقّت و تواضع فرا خوانند گانه یا هفتادگانه قرآن با نگاه تردید و ابهام مى هفت



تر به بازخوانى و بازنگرى قرآن  دهد تا با همت بیشتر و انتظار فزون اعتقاد به این اصل به پژوهشگر قرآنى اجاره مى 
دهد تا سرّى دیگر و بیانى دیگر از قرآن را  هاى گذشته انسان و پرسشهاى جدید او به وى این توان را مى زیرا یافته بپردازد،

 .شناسایى کند

علیهم السالم هر چند تفسیر حقیقى و جدى آیات قرآنى  هشت. روایات وارد شده از پیامبرصلى اهللا علیه وآله و اهل بیت 
اگر چنین  -علیهم السالم کسى قادر به فهم قرآن و برداشت از آن نباشد  یست که جز معصوماناست، اما این بدان معنى ن

 .داد تنها در سنّت و روایات تدبر نمایند خواست تا در آیات قرآن تدبر کنند. بلکه دستور مى بود خداوند از اهل ایمان نمى

که آنچه در روایات آمده بیان تمامى معنى و مراد یک آیه  اعتبار و اهمیت روایات و تفسیر مأثور نیز بدان معنى نیست 
باشد، بلکه گاه در روایت، مصداقى از مصداقها و یا بخشى از یک معنى را متناسب با سؤال مخاطب یا فهم او بیان شده 

 .است

اهیم عمده و در حقیقت، روایات تفسیرى را باید به سطوح مختلفى تقسیم کرد، بخشى از روایات، حاصل معانى و مف 
اى از قواعد معرفتى و معیارى از معیارهاى اساسى فهم  دهد و قاعده مبنایى است که اصلى از اصول تفسیرى را آموزش مى

ها و یا بارزترین مصداق یک آیه هستند  اى دیگر از روایات درصدد بیان مصداق قرآن را تبیین کرده است. در حالى که دسته
 ...متناسب با درك و استعداد مخاطب بیان کرده است و و یا وجهى از وجوه معنى را

ترین نقش روایات را باید در  بنابراین جمود بر ظاهر روایات در تفسیر قرآن، کارى غیر علمى و نامعتبر است بلکه مهم 
را به این دانست که شیوه استفاده از کالم الهى را به اهل ایمان آموزش داده و معیارها و مالکهاى تفسیر صحیح 

 .تدبرکنندگان در قرآن ارائه کرده است

ها،  ها و اصول پذیرفته شده تفسیرى، چون تفسیر راهنما است که در واژه ترین پیش فرض اینها مهم -از نظر این قلم  
ا اند و ی وجوى پیام و معنى پرداخته ها، آیات، سیاق آیات، داللتهاى التزامى و فحوایى و مناسبات آیات به جست جمله

 .پردازند مى

چه بسا برخى از این اصول بدیهى بنماید و احساس شود که یادکرد آنها چندان ضرورت ندارد، اما حقیقت این است که  
وران از ترجمه آثار یاد شده، سبب گردیده است  هاى مسیحى در اندیشه برخى پژوهشیان و یا بهره رواج کالم جدید حوزه

 .ان مورد تردید و تشکیک قرار گیرد و یا دستخوش قبض و بسط گرددترین اصول، از سوى آن تا مسلّم

اگر کسانى معتقد شوند که قرآن حاصل تجربه شخصى پیامبرصلى اهللا علیه وآله است و آنچه را در ذهن و فکر خیالش  
ر حد برداشت از بایست د ها و الفاظ مى دریافت کرده با عباراتى بشرى بیان داشته است، در این صورت برداشت از واژه

 !هاى معرفتى مجال نخواهد داشت کلمات بشرى باشد و تصور بطون و الیه

  
 راهى که در آینده باید پیمود 

نظران و بانیان آن آمده است، آغاز راه است و نتیجه  وگوى صاحب تفسیر راهنما، همچنان که در مقاالت و گفت - یک  
اما نباید  -که چنین نیز هست  -وجو کرد  رهنگ قرآن یا تفسیر موضوعى جستتر را باید در مراحل بعد زیر عنوان ف مهم



ترین خألى که در مسیر تدوین تفسیر راهنما ذهن برخى محققان و پژوهشیان را به خود معطوف  غفلت ورزید که بزرگ
 .کرده بود خأل مطالعات تخصصى بود

وگو گذاشته  بردارى و پس از آن به بحث و گفت لعه و سپس فیشهاى پنج نفرى ابتدا مطا توضیح اینکه اگر آیات در گروه 
هاى علمى و فکرى و فرهنگى و استعدادهاى  شد و به روشنى مشهود بود که هر محقّق متناسب، با مطالعات و علقه مى

شخصى خود به برداشت از قرآن رو آورده است. درست مانند کسانى که وارد محیطى بزرگ و پر امکانات شوند و 
بخواهند از موجودى آن محیط، اشیا و لوازم مورد نیاز خود را بردارند و خارج شوند. اگر هنگام خروج مالحظه شود، 

شود که هر فرد به اندازه توان و تناسب با احساس نیاز و تحلیل خود، اشیائى را ارزشمند دانسته و به همراه  آشکارا دیده مى
 .برداشته است

اى متمایل به مباحث اخالقى و  هاى فلسفى و عرفانى، دسته گرایش ادبى، بعضى داراى علقه محقّقان نیز برخى داراى 
ها و اطالعات  تربیتى، و گروهى عالقمند به موضوعات اقتصادى اجتماعى و سیاسى و... بودند و به تناسب همین عالقه

 .پرداختند پیشینى، به اصطیاد معانى از ژرفاى معارف قرآنى مى

اعضاى یک گروه  -2اگر محقّقان در رشته خود از تخصص و دقّت باالترى برخوردار باشند؛  -1داد که:  ان مىاین امر نش 
مند باشند، دستاورد و نتایج  هاى علوم انسانى و حتى علوم تجربى و طبیعى بهره هاى بیشترى در حوزه پژوهشى از تخصص
 .تر و پربارتر خواهد بود تفسیر به مراتب قوى

باید با  هاى تخصصى مى تواند همچنان ادامه یابد و گروه ین هنوز مجال این گونه پژوهش باقى است و این راه مىبنابرا 
ها و معیارهاى به کار گرفته شده در تفسیر راهنما به تعمق و تدبر و جستار در قرآن بپردازند. هر چند پس از تدوین  شیوه

هاى هر گروه پژوهشى از نظر کمیت انبوه نخواهد بود، ولى از جهت  افزوده مجلّد، 20گیرى  اولیه تفسیر راهنما و شکل
 .کیفیت قطعاً حائز اهمیت بوده و مورد استفاده رشته و گرایشهاى گوناگون علمى قرار خواهد گرفت

الشهایى براى یکى از مشکالتى که حوزه مطالعات دینى ما طى قرون گذشته بدان مبتال بوده و در دو سه دهه اخیر ت -دو  
رهایى از آن صورت گرفته، این است که مطالعات و پژوهشهاى ما در قلمرو مسائل دینى، بیشتر جنبه نظرى و ذهنى داشته 

 .هاى معاصر اندیشیده شده است هاى کاربردى شدن آن در متن زندگى انسان و کمتر به کارآمدى و شیوه

هایى بوده  دان دانان و شیمى دانان، فیزیک همانند مطالعات نظرى ریاضى دینى ما طى قرنها، -بسیارى از فعالیتهاى علمى  
ترین محاسبات به حل مسائل و کشف روابط و درك عناصر و خواص مواد نایل آمده، ولى از آن محاسبات  است که با دقیق

د هستیم که در حوزه علوم اى نشده باشد در حالى که شاه دقیق در ساحت صنعت و یا ساخت و تهیه داروها عمالً استفاده
تجربى و حتى علوم پایه به مجرّد رهیافت محققان به دستاوردهاى جدید، به سرعت آن طرح نظرى، به واقعیتى عینى و 

 .گیرد بردارى و استفاده انسانها قرار مى شود و مورد بهره جدى و مؤثّر در زندگى انسان تبدیل مى

یاز هستیم که مطالعات قرآنى نباید در خأل انجام گیرد، بلکه باید مطالعات و با این مقدمه در صدد تأکید بر این ن 
نگر باشد، نیازهاى زمان را در نظر گیرد و این تالشها در نهایت به طرحى  پژوهشهاى دینى عموماً و قرآنى خصوصاً جامعه

 -دست کم این نویسنده  -ارى است که تر و عزیزتر منتهى گردد و این ک تر، عادالنه اى برتر، اخالقى براى ساخت جامعه



ها و  آورد که در نوشته شناسد که نسبت به آن اعالم فعالیت کرده باشد و حتّى به یاد نمى فرد یا گروه یا مرکزى را نمى
ها چندان مورد تأکید قرار گرفته باشد. هر چند به صورت آرمانى نهفته در قلب و ذهن همه مؤمنان و مصلحان وجود  گفته

 .شته و دارد، اما هرگز کافى نیستدا

شوم که آنچه در تجزیه و تحلیل تفسیر راهنما به رشته تحریر درآمد، فهم و دیدگاه این نویسنده نسبت  در پایان یادآور مى 
و نباید آن را نظر  -هاى پژوهشهاى آن داشته است  به عنوان فردى است که نقشى طوالنى مدت در گروه -به تفسیر راهنما 

گیرى این تفسیر، آرا و  و دیدگاه همه محققان فعال در این پروژه مطالعاتى دانست، چه بسا برخى از نیروهاى مؤثّر در شکل
 .هاى متفاوتى داشته باشند و در آینده به طرح آن دست یازند دیدگاه

     
  

 ها و امتیازات تفسیر راهنما ویژگى    

  
توسط « تفسیر راهنما»المللى قرآن کریم  پژوهى دوازدهمین نمایشگاه بین قرآن هاى در هشتمین نشست از مجموعه نشست 

ها و واحدهاى مختلفى که در تهیه تفسیر نقش  هاى تحقیقاتى، گروه اندرکاران این مجموعه معرفى شد و درباره روش دست
، محمدعلى ایازى )از قرآن پژوهان و اسالم: معادیخواه )دبیر نشست( اند، توضیحاتى ارائه گردید. در این نشست حجج داشته

مسئول سابق مرکز فرهنگ و معارف قرآن(، مالحسنى )مسئول بخش نمایه تفسیر راهنما(، ابوطالب طالبى )از محققان تفسیر 
محمد یزدى )از محققان تفسیر راهنما( و محمد مرادى )مسئول سابق بخش نمایه تفسیر راهنما( حضور  راهنما(، على
 :ح مذاکرات این نشست از قرار زیر استداشتند. مشرو

    × × × 
کنم و این ماه مبارك رمضان،  معادیخواه: خدمت میهمانان عزیزى که در این نشست حضور دارند، خیر مقدم عرض مى 

ها پیش شروع شده و نهادى به  کنم. تحقیقات نوین در شهر قم از سال ماه نزول قرآن را به همگان تبریک عرض مى
اى به نام تفسیر راهنما است که یک نوع جدید  وهى اختصاص پیدا کرده است. موضوع این نشست بررسى مجموعهپژ قرآن

اى است. شاید در بین  از تفسیر قرآن کریم است و بعد از پیدایش جمهورى اسالمى ایران شروع شده و داراى تاریخچه
ام که از لحظه شروع کارى که به کارهایى از جمله تفسیر  تهدوستانى که در این نشست حضور دارند، بنده این توفیق را داش

آیۀاللَّه »در زندان اوین، پس از حدود دو سال که بسیارى از دوستان از جمله  1356راهنما انجامید، حضور داشتم. سال 
ه و در آن کار، شروع شد 1350را ندیده بودم، در بند یک به هم رسیدیم و ایشان از کارى که در سال « هاشمى رفسنجانى

البالغه به اصطالح آن  ایشان نیز حضور داشتند سراغ گرفتند. خالصه مطلب این بود که زمانى تصمیم گرفته شد براى نهج
اى دارد و بخشى از آن را من  هاى آن تاریخچه تهیه شود و خود این اقدام و فلسفه و انگیزه« الکاشف معنوى»روز یک 

البالغه است و ایشان از آن کار پرسیدند که به  انجامید که یک معجم معنوى براى نهج« فتابفرهنگ آ»دار شدم که به  عهده
تر سبکى خاص داشت و من توضیحاتى دادم و گفتم که االن کار به این شکل و سبک  کجا رسیده است؟ چون کار پیش

د و خود ایشان این کار را شروع است و ایشان این روش را پسندیدند و گفتند که خوب است براى قرآن نیز انجام شو
سازى از مفاهیم قرآن کریم بود، که تاریخچه این کار یکى  شد، در واقع یک نوع نمایه کردند. در آن زمان کارى که انجام مى



یافت  هاى خواندنى و شنیدنى تاریخ انقالب اسالمى است. بخش عمده وقت ایشان در زندان به قرآن اختصاص مى از بخش
دفتر در آن زمان آماده شد و آن دفترها االن هست و  30حدود  شد منابعى مثل تفاسیر را به زندان آورد، و نه مىو خوشبختا

هر دو صفحه  4تا  1بینند. دفترهاى  کسانى که این دفترها را دارند، تفاوتى بین دفتر اول تا دفتر چهارم با دفترهاى بعدى مى
یک صفحه نوشته دارد که این نتیجه عدم توفیق و در واقع قطع همکارى بنده با نوشته دارد، ولى دفتر پنجم به بعد فقط 

 .ایشان به علت آزادى از زندان بود

این شروع قضیه بود و در واقع هدف این بود که معجم معنوى براى قرآن کریم فراهم بشود، به طورى که اگر کسى  
 .بندى این مجموعه به خواسته خود برسد بندى و موضوع ه از طبقهبخواهد درباره موضوعى آیاتى از قرآن بیابد، با استفاد

هایى که  ها ضمن اشتغال پس از پیروزى انقالب اسالمى، مؤسس و بانى اصل کار، درگیر کارهاى دیگرى شدند. مدت 
سیارى انجامد؟ نهادهاى ب درباره انقالب و مسائل جمهورى اسالمى بود، این دغدغه بود که سرنوشت کار به کجا مى

داوطلب شدند این کار را انجام دهند. از صدا و سیما گرفته تا حزب جمهورى اسالمى که در نهایت قرعه فال به نام دفتر 
 .تبلیغات اسالمى قم افتاد که دفترهاى نیمه تمام را گرفتند و قرار شد کار را با تالش فضالى قم به سامان برسانند

ع کردند، با حجۀ االسالم ایازى بود. از اینجا فعالیت با هدف تمام کردن کار نیمه مسئولیت اولین گروهى که کار را شرو 
اى دیگر پیش رفت؛ یعنى از دل این  شد؛ اما داستان به گونه قرآن کریم مى« معجم معنوى»تمامى شروع شد که باید منتهى به 

فته است که در واقع این تفسیر با آن کارى کار کارهاى دیگرى هم درآمد که بحث امشب فقط به تفسیر راهنما اختصاص یا
کند. آنچه که بسیار مهم است، نقش چشمگیر و اساسى این کار در نهادینه شدن قرآن  که گفتم، به شکلى ارتباط پیدا مى

پژوهى در حوزه علمیه قم بود که افتخار بزرگى است، ولى در هر صورت تفسیر راهنمایى که امشب درباره آن بحث 
کند. از جناب آقاى ایازى خواهش  نویسى ارتباط پیدا مى یک بخش از مجموعه کارهایى است که به آن معجمکنیم،  مى
 .شود، توضیحاتى ارائه کنند کنم درباره ادامه کار و به خصوص آن مسائلى که به تفسر راهنما مربوط مى مى

هاى این  دازم، بلکه به جایگاه، اهداف و ویژگىپر ایازى: چون فرصت بسیار کم است. کمتر به تاریخچه تفسیر راهنما مى 
به من واگذار  1366پردازم و امید است که بقیه دوستان توضیح مرا کامل کنند. دفترهاى تفسیر راهنما در سال  تفسیر مى

ه شد. وقتى بررسى کردم، به آقاى رفسنجانى پیشنهاد دادم که این کار به صورت گروهى و با استفاده از منابع گسترد
هاى چهار و پنج  هاى تفسیر در قالب گروه گروه 1366تفسیرى و روایى و لغوى ادامه پیدا کند؛ به همین دلیل، در سال 

کرد و بسط و یا  نفرى تفسیم شدند و هر دفترى و هر قسمتى از تفسیر را یک گروه بر عهده گرفت و بر روى آن کار مى
کرد و گروه دیگرى آن را ویرایش و براى  و گروه دوم آنها را بررسى مىافتاد  داد و سپس به دست گروه دوم مى قبض مى

  .کرد مراحل بعدى آماده مى

ریزى کردیم، عقیده داشتیم که تفسیر راهنما تنها  جلد است. وقتى که ما براى تفسیر راهنما برنامه 20ها  محصول این تالش 
هاى قرآنى قرار گیرد و کار نخستین آن این  جموعه پژوهشتواند در م یک تفسیر نیست، بلکه مجموعه کارى است که مى

بندى شود. از کارهاى دیگر آن این است که یک کشاف  هاى قرآن است، استخراج و طبقه است که آنچه از پیامدها و مدلول
بانک  تواند انجام شود، این است که یک قرآن و فرهنگ موضوعى قرآن در کنار این کار نهفته شود و کار سوم که مى



هاى موضوعى آنها فراهم شود و در مرحله چهارم، نگاه این بود که همه مجموعه  اطالعات قرآن از مجموعه تفاسیر و نمایه
اى براى تهیه یک تفسیر موضوعى فراهم آورند؛ کارى که اکنون به نام تفسیر راهنما شناخته شده است و در آن دست  زمینه

زه علمیه قم مسئول این مجموعه هستند که اگر این را با کار اولیه آن مقایسه کنیم، کم هجده نفر نیروى محقق و زبده حو
انجام گرفته « مرکز فرهنگ و معارف قرآن»توان گفت چهل درصد براى دوره اول بوده و بقیه این کار توسط محققان  مى

آقاى مرادى مسئول آن بودند و هدف  کردند که سازى کار مى است و عالوه بر این گروه، مجموعه دیگرى نیز براى نمایه
رسانى در حوزه دین، کار  سازى و اطالعات را سازماندهى کنند، و بخش اطالع این بود که به صورت علمى و فنى نمایه

 .هاى علمیه انجام شد جدیدى بود که در حوزه

تفاسیر دیگر یک تفسیر عصرى است؛  بندى بین توان گفت: تفسیر راهنما به لحاظ طبقه در زمینه جایگاه تفسیر راهنما مى 
ده تا بیست تفسیر موجود چه فارسى و چه  -یعنى تفسیرى که متعلق به زمان خود است و اگر آن را با تفاسیر موجود 

مقایسه کنیم، یکى از تفاسیر کارآمد قرآنى است که  -عربى را که در این دو دهه اخیر در فرهنگ شیعه تولد یافته است 
هاى این تفسیر را  بندى مطالب، ارتباط برقرار کند. ویژگى بندى شده و با دسته مخاطبان خود به شکل طبقهتواند با  مى
 :بندى کرد توان به هفت ویژگى رده مى

در مجموعه تفاسیرى که تا کنون چاپ شده، شاید تنها دو تفسیر داشته باشیم که به صورت گروهى انجام شده است؛  
سال پیش بوده و یک تفسیر همین تفسیر است که از نظر استفاده از منابع و روزآمد  30الى  20د یکى تفسیر نمونه که حدو

توان گروهى بودن آن دانست که مجموعه  کردن و دیگر خصوصیات، تفاوت جدى دارد و امتیاز اول این تفسیر را مى
 .شده است فته و اعمال مىگر کردند و نظر اکثریت مورد قبول قرار مى ها نظریات خود را بیان مى گروه

توانم بگویم که حجم استفاده  توانستیم از منابع استفاده کنیم، اما به جرأت مى آقاى معادیخواه گفتند که در زندان مى 
نظیر است و خود کتابخانه مرکز که یکى از بهترین  اند، بى منابعى که محققان مرکز فرهنگ قرآن از منابع مختلف داشته

 .گیرى از منابع فراوان است تخصصى جهان اسالم است، گویاى این امر است؛ لذا ویژگى دوم این تفسیر بهرههاى  کتابخانه

بندى مختلف است؛ برخى تفسیر قرآن به قرآن، برخى  بندى روشى، داراى دسته ویژگى سوم این است که به لحاظ تقسیم 
هاى  هاى مختلفى وجود دارد. تفسیر راهنما از همه شیوه قرآن به حدیث، و برخى تفسیر قرآن به روش عقلى هستند و شیوه

تفسیرى استفاده کرده؛ یعنى هم از قرآن به عنوان یک منبع و هم از حدیث استفاده کرده و از روایات زیادى استفاده شده 
نیز یکى از نکات شد؛ لذا استفاده از حدیث  شد؛ مگر اینکه مورد قبول جمع واقع مى است و البته هر روایتى پذیرفته نمى

 .هاى تفسیرى یعنى استفاده از آرا و نظریات مفسران نیز مشهود است مثبت و مهم تفسیر است. استفاده از عقل و تجربه

هایى که در دوران اخیر بر آن تأکید شده است و حضرت  ویژگى چهارم، استفاده از مقایسه و تطبیق است؛ یکى از روش 
ها شاید ببینیم و وقتى به  ها را در کلید واژه اند. این تطبیق د بر مقایسه و تطبیق تأکید کردهقدس سره نیز در تفسیر خو امام

 .فهمیم کنیم، این حوزه را کامالً مى مسائل زمان خود ارتباط پیدا مى

اه گیرى از تقسیم مطالب به موضوعات قابل دسترسى است. وقتى تفسیر را نگ سازى و بهره ویژگى پنجم تفسیر، نمایه 
کنید، عالوه بر آنکه فهرست موضوعات دارد، در هر آیه موضوعاتى که با آن ارتباط دارد، به دقت مشخص شده است.  مى



اى نداشته باشیم و شاید بیش از دویست سیصد تفسیر را هم مقایسه کردیم.  شاید در تاریخ ایران و اسالم چنین نمایه نمونه
 .بندى موضوعى را به این شکل علمى انجام داده باشد ه طبقهدر جهان اسالم هیچ تفسیرى را نداریم ک

شناسى است که اصطالحاً ما امروز از  هاى نشانه توانیم درباره این تفسیر ذکر کنیم، استفاده از روش ششمین ویژگى که مى 
هاى  ر ظاهرى داللتهاى ظاهرى و غی هاى مختلف و نشانه کنیم، یعنى استفاده کردن از داللت تعبیر مى« سمانیک»آن به 

 ...مطابقى، تضمینى، التزامى و اقتضا و اشاره و امثال اینها که شکلى بسیار گسترده دارد

 .هاى اجتماعى است گیرى از اندیشه ویژگى هفتم این تفسیر، بهره 

رسى نوشته ها، به زبان فا نگرى ها و ژرف و هشتمین ویژگى که به نظر من خیلى مهم است، این است که با تمام دقت  
توانند از آن در سطوح مختلف استفاده کنند و کارى که بعد از دوره مسئولیت من  شده است و همه افراد فارسى زبان مى
اى از آیات است و البته آماده شدن این مجموعه براى فرهنگ موضوعى و تفسیر  انجام شده، همراه شدن تفسیر با ترجمه
ها و محاسن است و اگر فرصتى  هاى این مجموعه است. البته این همه خوبى گىموضوعى قرآن است که این نیز از ویژ

 .توانیم صحبت کنیم پیش آمد، درباره مورد دیگر نیز مى

در فارسى غلط رایج است؛ همه « بسم اهللا الرحمن الرحیم»کنم و آن اینکه معتقدم ترجمه  معادیخواه: من یک پرانتز باز مى 
هم خانواده نیست؛ « بخشنده»و « مهربان»ترین نقص این ترجمه آن است که  کم« بخشاینده مهربان به نام خداوند»گویند:  مى

 .در حالى که رحمان و رحیم هم خانواده است

حداقل انتظار از یک ترجمه این است که براى دو واژه هم خانواده در عربى دو واژه هم خانواده در فارسى پیدا کنیم.  
را انتخاب کردم و فکر کنم قابل دفاع باشد. به هر حال اگر بهتر از این شد که چه بهتر وگرنه دو مهرگستر « رحمان»براى 

واژه هم خانواده نیاز داریم. من براى دوستانى که در این جلسه حضور دارند و شاید این سؤال برایشان پیش بیاید که اصالً 
خواهد براساس  مى« بسم اهللا الرحمن الرحیم»کنم.  اشاره مى« مبسم اهللا الرحمن الرحی»این تفسیر راهنما چیست؟ به همین 
بسم اهللا الرحمن »گویید  گرفته شده است. وقتى شما مى« بسم»ى «با»هاى زیادى از  این تفسیر روى کاغذ بیاید؛ موضوع

شویم و بعد  ات و اسما مىو از همین جا وارد صف« اهللا»است نه « اهللا»پیامى دارد که آغاز حرکت با اسم « باء»همین « الرحیم
که به عنوان اسما و صفات الهى آمده است. باألخره قرآن جاذبه دارد و ادب قرآنى که هر کارى با « رحیم»و « رحمان»خود 

ها استخراج  تواند داشته باشد. همین این پیام اى که این جاذبه رحمت در حرکت مى شود و رابطه شروع مى« بسم اهللا»
خواهیم  کند. از آقاى طالبى مى کند و به همین ترتیب تفسیر آیات تا آخر قرآن ادامه پیدا مى رتیب پیدا مىشود و نظم و ت مى

 .که در مورد روش و شیوه کار تفسیر راهنما توضیح دهند

 فرمایند: قرآن یک الیه ظاهرى دارد که بسیار زیباست، هر کس اندکى با زبان عربى علیه السالم مى طالبى: حضرت على 
شود، ولى عالوه بر این ظاهر زیبا  خواند مجذوب زیبایى بیان و اسلوب قرآن مى کند آیات را مى آشنا باشد، قرآن را باز مى

هاى زیرینش  که قرآن واجد آن است، در تفسیر راهنما سعى شده، در حد توان مطالبى را که آیات قرآن در ظاهر و در الیه
توانیم به قعر آن برسیم،  ود. باطن قرآن تمام شدنى نیست و بسیار ژرف است و ما نمىبه آنها اشاره کرده است، استخراج ش

 .توانیم استخراج کنیم ولى در حد توان مى



ترین تفسیرهایى که از صدر اسالم تا زمان حاضر نوشته  در تفسیر راهنما سعى شده، ابتدا بر هر آیه متمرکز شده و مهم 
توانیم از این آیه استخراج کنیم، به صورت یک فیش  هایى را که مى یکایک موضوع شده است، به دقت بررسى شود؛ سپس

بندى لیست کنیم. این مطلب، بعضى ساده و آسان است، ولى بسیارى از آنها اگر  و یک گزاره بلند و کوتاه به صورت شماره
ستخراج شده است. در تفسیر راهنما سعى تواند پى ببرد که چرا این مطلب از این آیه ا توضیح داشته باشند، خواننده نمى

ها به صورت روان و ساده توضیح داده شود و بدین ترتیب، از  شده است که مطالبى که به توضیح نیاز دارد، در ذیل فیش
 توانستند، ابتدا تا انتهاى قرآن، آیات را یکایک مورد بررسى دقیق قرار داده و گروه، در حد توان خود هر موضوعى را که مى

دادند که آن،  سازى تحویل مى نوشتند و به گروه دیگر براى نمایه کردند و اگر به توضیح نیاز بود، ذیل آن مى استخراج مى
هایى که در تفسیر راهنما به صورت  شود و تمام موضوع مرحله دوم کار و فهرست تفسیر راهنماست که حدود دو جلد مى

در واقع فهرست موضوعى کامل، براى قرآن است؛ براى مثال، اگر شما براى شود و  پراکنده آمده است، در آنجا جمع مى
اى از آن در قرآن آمده باشد، ولى  گوى موضوعى است که کلمه توضیحى به المعجم المفهرس مراجعه کنید، تنها پاسخ

آن در آیه نیامده است؛ هاى مرتبط با  اى از واژه بسیارى از آیات است که درباره آن موضوع بحث و حرف دارد، ولى کلمه
هایى که عنوان آن موضوع نیامده ولى در آیه مطرح است، استخراج شده و فهرست  در تفسیر راهنما سعى شده موضوع

آورى شده، به صورت گسترده آنها را  است و شاید بیش از هزاران موضوع در آن جمع« کلید قرآن»تفسیر راهنما که همان 
 .بیان کرده است

هایى باشد که در ذهن حضار درباره تفسر  دهند، پاسخ به پرسش هایى که دوستان مى رسد توضیح ظر مىیزدى: به ن 
بسم اهللا الرحمن »هایى که ما پاسخ نداده باشیم؛ از جمله در مورد سؤال آقاى معادیخواه که در مورد  راهنماست، مگر پرسش

جمه نشده است و همان متن قرآن نوشته شده که این برخاسته از تر« بسم اهللا»گفتند؛ اما در تفسیر راهنما اصالً « الرحیم
را استخراج و جدا جدا « بسم اهللا الرحمن الرحیم»هاى  اى است که متصدیان تفسیر پیش گرفتند و بر آن بودند که نکته شیوه

ه بر همه مخلوقات است کنند و براى هر یک بند و جمله مستقلى بنویسند؛ مثالً بنویسند: خداى تعالى داراى رحمت گسترد
استفاده شده است، تا مشخص شود از کجا استفاده شده و به همین مقدار اکتفا شده « رحمان»و بگویند که این مطلب از 

اى که جمله فارسى را بخواند و آن بخش آیه را  است. آن کلمه قرآنى نیز زیر آن جمله فارسى نگاشته شده تا هر خواننده
اى چگونگى استخراج را به سادگى بفهمند و ممکن  از آن بخش آیه استفاده شده است. ممکن است عدهزیر آن ببیند، بداند 

تفاوت « رحیم»صیغه مبالغه است و با « رحمان»اند که  اى نتوانند کشف کنند و نویسندگان در این باره توضیح داده است عده
 .د رحمت و عظمت آن استدارد و این تفاوت در گستردگى همه مخلوقات یا در گستردگى خو

آید که  تمام شد، باز این نیاز پیش مى« بسم اهللا»هاى متعدد از  بعد تفسیر راهنما کار خود را انجام داد، یعنى برداشت 
ها را بخواند تا به معنى برسد و شاید به زحمت  خواننده تفسیر براى به دست آوردن یک مفاد اجمالى از آیه، تمام برداشت

نوشت و  آسان کردن کار، یک گروه دو نفره براى ترجمه جدید قرآن تشکیل شد. در این گروه دو نفره، یکى مى بیفتد. براى
هاى موجود را مالك قرار دهیم؛ اما فکر  توانستیم همراه تفسیر یکى از ترجمه ها مى کرد. با توجه به برداشت دیگرى نقد مى



دهیم که در آن ترجمه دخل و تصرف  ماهنگ باشد و به خود اجازه نمىهاى تفسیر راهنما ناه کردیم ممکن است با برداشت
 .هاى برداشت شده سازگار باشد ها و جمله اى نوشته شود که با فیش کنیم؛ از این رو، تصمیم بر آن شد که ترجمه

ن تالش این بود که مترجم و نقاد نیز در ترجمه آزاد بودند و شاید با برداشت کنندگان مطالب نیز هماهنگ نبودند و آخری 
ها منعکس شود، مسلماً  ترجمه با مطالب ذیل آیه، تناقض و تنافى نداشته باشد. اینکه در خود ترجمه، تمام برداشت

شود که اگر عرب در ذهنش از یک کلمه معنایى داشته باشد که  قدر مطالب گنجانده مى پذیر نبود؛ در کلمات عربى آن امکان
تواند با یک یا دو کلمه معنى را برساند، مگر اینکه با  اى از فارسى را جایگزین کند، نمى هیک فارسى زبان بخواهد کلم

ها  را پیدا کنید، باید برداشت« رحیم»و « رحمان»جمله مفاد آن را بیان کند و شما اگر بخواهید تفاوت اساسى و حقیقى میان 
بسم اهللا »یست یا ارتباط رحمان با رحیم چیست؟ اساساً را بخوانید: آنجا منعکس شده که خود رحمان یا رحیم معنایش چ

در آغاز قرآن به چه معنى است؟ اینها باید به صورت مطلب جدا مطرح شود تا یک فارسى زبان بتواند به « الرحمن الرحیم
مع باشد که تبدیل کنم و خاطرم ج« مهرگستر»را به « بخشاینده»و اینکه مثالً من  -و فهم آنها دسترسى پیدا کند  معنى

  .نتواند کلمه رحمت عربى را منعکس کند؛ مهر با رحمت عربى فرق دارد« مهر»رحمان را ترجمه کردم و شاید اصالً 

دهیم  هایى که از روى دلسوزى بر دیگران مى اى است که در آن عطا کردن به دیگرى نیز وجود دارد نعمت رحمت کلمه 
اى در مرکز فرهنگ و معارف قرآن، براى رحیم،  رساند. عده ت و اینها را نمىاز مصادیق رحمت است و کلمه مهر کوتاه اس

هاى گوناگون تنها در یک مرکز است که در آن ترجمه و تفسیر راهنما تدوین  را انتخاب کردند، و این انتخاب« مهرورز»
  .اب کنندها باز روى کلمات به این نتیجه واحد نرسیدند که همه یک چیز را انتخ شده که در همان

اند، محققان بخش تفسیر پنجاه نفر  در تفسیر راهنما، افزون بر اینکه محققان بخش ترجمه با محققان بخش تفسیر متفاوت 
هاى هر گروه متفاوت بود. علت این است که کار گروهى این  کردند و گاه برداشت هاى پنج نفرى کار مى بودند که در گروه

البى را استخراج کرده و گروه دیگر از آیات دیگر مطالب مشابهى استخراج کرده است و فایده را دارد که آن گروهى مط
اى، این را جزو عیوب این تفسیر دانستند. به این تصور که هر جا  کند، هر چند عده مراجعه کننده به هر دو دسترسى پیدا مى

یز بیاید، در حالى که ما خودمان به این نتیجه آیات مشابهى است، پس باید تمامى مطالبى که ذیل آن است در ذیل این ن
بینیم که مشابه نیست؛ زیرا جایگاه این آیه در  دقت کنیم، مى -که به ظاهر مشابه است  -رسیدیم که اگر به آیات مشابهى 

 .ها متفاوت است اى به آن داده و در نتیجه برداشت آیات قبل و بعد معناى تازه

صحبت من درست فهمیده نشد. من به تفسیر راهنما نپرداختم، بلکه منظورم این بود که در  آید که معادیخواه: به نظر مى 
کنم. اگر به ترجمه  در مقایسه، من مهرگستر مهربان را انتخاب مى« بخشاینده و مهربان»گویند:  هاى موجود همه مى ترجمه

توانیم در ادبیات  شود که آیا ما اصالً مى و طوالنى مى را مورد بحث قرار دهیم، بحث گسترده« بسم اهللا»بپردازیم، مثالً همین 
این نقص را ندارد. من امیدوارم « مهرگستر مهربان»اى از قرآن داشته باشیم، فعالً ادعاى بنده در مقایسه معناى  فارسى ترجمه

همه نظریات را کارى از این نهاد پژوهشى قم شروع شود و یک باشگاه گفتمان ترجمه تشکیل شود که درباره ترجمه 
 .گردآورى کند. ضمن آنکه باید گفت این جلسه نقد تفسیر راهنما نیست، بلکه معرفى آن است



دفتر  30هاى زندان از  اى را از آقاى معادیخواه اصالح کنم. ایشان از دست نوشته مرادى: من پیش از شروع سخن جمله 
کامالً فیش بردارى شده « ناس»تا سوره « فاتحه»هست. از سوره  دفتر است و البته از اول تا پایان قرآن 22نام بردند که 

است؛ اما من تصورم این است که براى بررسى یک تفسیر الزم است چند چیز مورد عنایت قرار گیرد اول مبانى مفسر در 
انى در روش اى براى خودشان انتخاب کنند که طبیعتاً این مب شرح و نگارش آیات قرآن است. ممکن است مفسران مبانى

ها  شناسى مفسر است که براى فهم نگاشته او مهم است، و سوم بررسى کمبودها و نقص تفسیر آنها مؤثر است و دوم، روش
شود که آیا مفسر راه درستى انتخاب کرده،  هاى مفسر با آنچه که انجام داده است و اینجا معلوم مى و تطبیق مبانى و روش

 خاب کرده، رسیده است؟یا اینکه آیا به مقصدى که انت

طور  در تکمیل سخنان آقاى ایازى باید گفت: اصوالً تفسیر راهنما براى تدوین کتاب مرجع قرآنى نگاشته شده است. همان 
اى دیگر لفظ خاصى  اى با الفاظى بیان شده و پاره دانند، در قرآن، معارف فراوانى نهفته است که پاره که قرآن پژوهان مى

الى الفاظ و به صورت کنایه و اشاره آمده و یا به نحو چینش کلمات و هیأت جمالت و کلمات بستگى دارد. ندارد و در الب
فرانسوى آغاز کننده آن بود، عمده کارها در قالب معجم لفظى بوده که در قالب « ژول البوم»کنم  پس از روشى که فکر مى

 .که رقم آنها هم کم نبود شد ها تدوین مى کشف آیات، کشف لغات و در این گونه معجم

توانستند قرآن را حفظ کنند و به چیزى  وقتى که دایره اسالم گسترش پیدا کرد حافظان قرآن اندك بودند و کسانى نمى 
ها را تدوین کنند و این شبیه  االیات و این قبیل کتاب دسترسى نداشتند؛ در نتیجه به این فکر افتادند که کسانى حداقل کشف

پژوه فرانسوى که تفسیر آیات را نگاشت که البته کاربرد آن در سطحى بسیار محدود است و فکر  قرآن« بومژول ال»کار 
محور اصلى دارد و بقیه محورها فرعى است و در جهان عرب مورد استقبال قرار گرفته و بعد به ایران آمد که  32کنم تا  مى

ر ایران نیز انجام شود و آنها کار جدیدى شروع کردند که تقریباً یک اعتماد السلطنۀ از علما درخواست کرد شبیه این کار د
نگارى موضوعى بود و بعدها توسعه یافت و بیشتر افرادى مثل  اللغات و کشف اآلیات به معجم دوران گذار از دوران کشف

ى مختلف؛ مانند مباحث ها بندى آیات به موضوع هاى موضوعى قرآن روى آورند؛ یعنى طبقه مرحوم رامیار به تدوین معجم
 .عقیدتى، خانوادگى، اقتصادى و... که البته به هیچ وجه جامع و کامل نبود

ها را مد نظر قرار داد و آنچه مد نظر بود، دیده نشد و تصمیم  جریانى که در تفسیر راهنما شروع شد، همه آن مجموعه 
وى آورده شود، چه حاوى لفظ خاصى باشد و چه آن گرفته شد کتابى مرجع آماده شود که همه مطالب قرآن کریم به نح

آید، ولى لفظ خاصى ندارد و اگر کسى بخواهد آنها را از  الى آیات و کلمات و هیأت جمالت به دست مى دسته که از البه
ود که قرآن دریابد، باید به مشقت فراوان پیدا کند. در آغاز، آقاى معادیخواه و آقاى هاشمى رفسنجانى هم نظرشان این ب

هاى اول کار براى اینکه همه ابعاد و مطالبى که در قرآن کریم آمده است، دقیق دیده  کتاب مرجعى تدوین کنند. در همان ماه
هاى مختلف مثل تفسیرهاى علمى، اجتماعى و... مورد بررسى قرار گیرد که آیات از  شود، قرار شد همه تفاسیر با گرایش

هاى علمى تشکیل دادند و مباحث علمى، حقوقى، سیاسى و فرهنگى هم راه افتاد  که گروههر منظرى دیده شود؛ به عالوه آن
هاى جدید و  ها شکل گرفت و قرارشد دوستان نگارنده تفسیر با توجه به لغات و واژه نخست، گروه هاى و در ماه



ا کند که متأسفانه این امر جامه عمل سازى هم دقیق باشد تا این جامعیت کامالً تحقق پید تخصصى، تفسیر را بنگرند و نمایه
 .نپوشید

تواند باشد؛ به این دلیل  گویم تفسیر عصرى است و مى آقاى ایازى توضیح دادند که تفسیر راهنما عصرى است، بنده مى 
 .باره انجام شده است که کتاب مرجع در پىِ انداختن طرح جدید نیست، گرچه که تالش در این

فرمودند: قرآن کریم مختص به یک زمان خاص نیست که براى زمانى باشد و براى زمانى نباشد و علیه السالم  امام صادق 
براى مردمانى باشد و براى مردمانى دیگر نباشد، بلکه براى هر عصرى جدید است و براى هر نسل، قوم، ملت و گروهى تا 

هاى زمان خود را بیابیم، وارد تفسیر راهنما شویم. اگر  نگریم، بتوانیم پاسخ روز قیامت نو است. با این نگاه وقتى به قرآن مى
دوستان دقت کنند مطالبى از روزگاران ما هم در آن آمده است؛ اما این محدودیت به ما اجازه نداد که قلم فرسایى کنیم و به 

یم؛ چون ما در پى یافتن ها بپردازیم و آنها را با نیازهاى روزگار خود تطبیق ده تحلیل و بررسى عمیق همه مفاهیم و واژه
رسانى دقیقى ارائه کنیم و کتاب  آیات پراکنده در قرآن و در البالى الفاظ و مطالب و کلمات و جمالت بودیم که اطالع

 .راهنمایى باشیم که خوانندگان اطالعات مورد نظر خود را در آن بیابند

دار  ا بیابد، چه باید بکند؟ متولیان تفسیر راهنما عهدهموضوعات زیادى در قرآن کریم وجود دارد، اگر کسى خواست آنها ر 
این بودند که کارى در این زمینه انجام دهند و به همین دلیل این اثر در عین تفسیر بودن، کتاب مرجع است. با این تفاوت 

یر کرد. تفسیر در شد آیات را به طور گسترده تفس زنى و بررسى گسترده وجود نداشت و خیلى نمى که در اینجا امکان قلم
جلد فیش دارد که هر فیش داراى دو یا سه نکته جدى است؛  4000تا  3000جلد منتشر شده است، هر جلد بین  20

موضوع قرآنى را به صورت مستقل  60/000بنابراین، اگر میانگینى از مطالب استفاده شده از قرآن کریم بگیریم، بالغ بر 
 180/000سازى گرفته شود، حدود  تقلى هستند که اگر از هر فیش سه موضوع در نمایهآوردیم که هر کدام داراى ابعاد مس

شود که در پانزده سال این موضوعات را  موضوع مى 100/000شود که بخشى تکرارى است و با حذف آنها  موضوع مى
 .ایم استفاده کرده

نگارى در تفسیر راهنما بود، این قسمت  و فهرستسازى  هایى که آقاى ایازى گفتند، بحث نمایه مالحسنى: یکى از ویژگى 
کنم که شاید ثمر بخش باشد. منظور  کنم و مزایایى را که در این قسمت قابل ذکر است، بیان مى را تا حدودى بنده دنبال مى

شده است. هایى است که در آن گنجانیده  ها و نمایه راهنمایى کردن است و در تفسیر راهنما یک ویژگى، مدخل« نمایه»از 
شود و شاید اولین کارى به این شیوه باشد که در تفاسیر قرآن شکل  انجام مى« ماشینى»و « سنتى»سازى در دو نوع  نمایه

شود. با توجه به سیاست علمى مرکز، سیستم  گرفته و این کار با شیوه سنتى شاید اولین پیشینه است که در تفسیر انجام مى
هاست که در  سازى را پیش گرفتند که شاید بتوان گفت یکى از بهترین نمایه« هم آرا»و زبان  سازى مقید را پذیرفتند نمایه

  .باشد رسانى مطرح مى بحث اطالع

شود که هر کدام مزایاى خاص  مى« پیش هم آرا»یا « پس هم آرا»گیرد، یا  نیز در دو گرایش شکل مى« هم آرا»نمایه سازى  
سازى  معادیخواه گفتند، دفترهایى که در ابتداى امر به این مجموعه واگذار شد، نمایه خود را دارد و همان طور که آقاى

ها ضبط و در لیستى به کاربر  هاى مدخل گذاشت. هم آرا یعنى واژه را تا حدودى داشت؛ یعنى تکواژه، مى« پس هم آرا»



نوان استفاده کند و از زبان آزاد استفاده شود و شود که نمایه ساز و کاربر نمایه تنها از یک مدخل و ع نمایه تحویل داده مى
دهد را انتخاب نکند و مدخلى نباشد که باعث تشتّت  به قلم فیش بردار و مفسر نگاه نکند و آنچه را خودش تشخیص مى

پیش هم »ر شود؛ اما اگ مى« هم آرا»شود که  شود و به کاربر سپرده مى رسانى شود؛ لذا ابتدا سیاهه نمایه تعیین مى در اطالع
باید سیاستى را در پیش بگیرند، و نیز پیش از اینکه این اطالعات به بانک  باشند؛ قبل از ورود به بانک اطالعات، مى« آرا

برود و اطالعات در رایانه بازیابى شود، قسمتى از کار را به نمایه ساز دادیم و قوانینى را در آنجا مصوب کردیم که اگر 
هایى ترکیب  هایى با چه عنوان ود، پیام یک فیش و پیام مدرك را بازگو کند که از پیش چه مدخلاى درست ترکیب ش نمایه

است، انتخاب شد؛ لذا از مزایاى « مهار شده»سازى  که معروف به نمایه« هم آرا»شود و به چه صورت ترکیب این روش 
سازى را بیان کنم. بعد از  است من مراحل نمایه شد. بهتر هایى است که تحت هر فیشى ثبت و ضبط مى تفسیر راهنما، نمایه

کردند، هر  بردارى مى هاى مختلف فیش هاى مختلف داشتند و یک آیه را با دیدگاه کارهایى که گروه تفسیر راهنما که شکل
اص هاى خ هاى مختلفى )به مقتضاى موضوع به گروه ها را به گروه بردارى، همه فیش گروه بعد از تمام شدن مراحل فیش

شد، طبق آن سیاست،  سازى تحویل داده مى هاى مختلف در واحد نمایه خود( تحویل دادند و بعد از اینکه فیش به گروه
هاى خوب ما براى جامعه فرهیخته این است  شد. االن یکى از پیام هاى ترکیبى تدوین مى ها و فهرست نمایه فهرست مدخل

نمایه ترکیبى وجود دارد که اگر محققى دنبال مطلبى باشد،  200/000ش از بی 20که در بانک اطالعات بعد از پایان جلد 
هایى آماده است که پس  آنچه در تفسیر راهنماست با یک برنامه هوشمند در بانک اطالعات طراحى شده است و با مدخل

نمایه دسترنج  200/000و این  گیرد، افزار در دسترس قرآن پژوهان قرار مى به صورت نرم -ان شاء اللَّه  -ریزى  از برنامه
ها را به شکل خاصى که زیبنده یک تفسیر نوین است، عرضه  اند و نمایه دوستانى است که در این بخش فعالیت کرده

کنند و از امتیازهاى این تفسیر یکى همین است که توانستیم نمایه را به صورت ترکیبى و پیش هم آرایى با مداخل  مى
 .خاص داشته باشیم

« آرا پیش هم»سازى  دو ابزار کار جزء ضروریات الینفک است که اگر نمایه« آرا پیش هم»سازى  بته باید گفت که در نمایهال 
بخواهد رونق بگیرد، باید این ابزارها را داشته باشد؛ یکى اصطالح نامه است و یکى از محصوالت ما تهیه اصطالح نامه 

تواند حرفى درباره اصطالحات  اولین اصطالح نامه در حوزه قرآن باشد و مى معارف قرآن است که آماده چاپ شده و شاید
 .نمایه ترکیبى آماده است 200/000ها که در قالب  قرآنى بزند، و ابزار دوم نیز به نام سیاهه نمایه

ز دارد. مطمئناً هایى نیا معادیخواه: یکى از حضار این نکته را یادآورى کردند که این استنباط از آیات قرآن به تخصص 
کند با نگاه کسى که دید اجتماعى، عرفانى و... دارد، متفاوت است. قرآن کریم  کسى که با نگاه اقتصادى به قرآن نگاه مى

ها در پیدایش  هاى متفاوت و هر گروه و قوم خاصى نیز، کتاب هدایت است. سؤال این است که آیا تمام تخصص براى نگاه
اند؟ باید گفت تالش شده است که این کار انجام شود؟ اما این شروع کار است و آنچه اینک انجام  تفسیر راهنما نقش داشته

آورى آرا  کنم که اگر یک باشگاه گفتمان براى جمع شده با همه عظمت و ارزش و نو بودن، آغاز کار است؛ و من تصور مى
آن اینکه این نهاد با دیگر مراکز تحقیقاتى چه توانست کامل باشد. سؤالى هم هست و  و نظریات داشتیم، این کار مى



توانیم پیدا  ارتباطى دارد؟ که بهتر است خود دوستان پاسخگو باشند و در واقع در استنباط از آیات قرآن، ما چه راهى را مى
 .دهند باره توضیح کنم آقاى ایازى در این هاى متفاوت را در بر بگیرد؟ تقاضا مى ها و برداشت که همه سلیقه کنیم

خاتم »داریم، اما « خاتم الکتب»و « خاتم االنبیا»ایازى: چیزى که ما به عنوان یک اصل کلى پذیرفتیم، این است که ما  
آید و حرف آخر را زده است؛ لذا کسانى که در این  نداریم که بگوییم این تفسیر بهترین است، از این بهتر نمى« المفسرین

اند؛  نقصى را گفته ر شد این اثر نقد و ارزیابى شود، هیچ وقت این ادعا را ندارند که حرف بىکنند، وقتى قرا مجموعه کار مى
به همین دلیل، آن نکته که آقاى مرادى نیز اشاره کردند، شاید یکى از پیامدهاى طبیعى یک کار گروهى آن باشد که 

وحى این اشاره را کرده و گفته است که اگر مجموعه کار هماهنگ و یک دست نباشد. خداوند متعال هم درباره خود اصل 
شد که این اختالف زیاد نشانه ضعف و نقص کار است و به علت  این کالم از غیر خدا بود، اختالف زیادى ایجاد مى

 .اندرکاران از اول به بازبینى مجدد این تفسیر پرداختند ناهماهنگى در مجموعه تفسیر راهنما، دست

ده وجود دارد و کسانى که این کار را انجام دادند، ابایى از طرح آن ندارند و واقف هستند که طبیعى است که نقص یاد ش 
این مشکل وجود دارد. در تفسیر المیزان و بقیه هم محسوس است که در جلد اول تا سوم تفاوت اندیشه است و قطعاً در 

این تبدل را ما به حساب دیگران هم بگذاریم، خواه  بین مفسران دفتر فرهنگ قرآن نیز تبدل رأى ایجاد شده است. حال اگر
کند. من  بینیم که این مسئله وجود دارد و این طبیعى است که در یک کار گروهى بازبینى مجدد اقتضا پیدا مى ناخواه مى

کل کار کجاست؛ فهمیم که مش ام و کامالً مى جلد را خود من کار کرده 8تا  7قصد نقد تفسیر راهنما را ندارم؛ زیرا دست کم 
لذا اگر بخواهم فهرست وار بگویم یکى از مشکالت این است که مجموعه فهرست یک سطح نیست و فراز و نشیب دارد 

کنم که اگر در جمله و یا فرازى یک جور و  شود و من سخن آقاى یزدى را اصالح مى هاى متفاوت در آن دیده مى و دیدگاه
 .ن امتیاز نیستجورى دیگر تفسیر شد، ای جاى دیگر یک

تواند امتیاز باشد، و نکته دیگرى که در  ممکن است ناگزیر و ناخواسته هم اتفاق بیفتد، ولى باید آن را برطرف کنیم و نمى 
خواهد تغییر کند؛  تفسیر عصرى داریم، و فرق بین وحى و تفسیر هم همین است، مطابق نیازها و مخاطبان جدید مى

کند  شود که مفسران باید پاسخگوى آن نیازها باشند و اقتضا مى ده سال نیازهاى جدیدى پیدا مىبنابراین در مدت ده تا پانز
دهد،  کنم که کار خوبى که مرکز در حال حاضر انجام مى که بازبینى و ویرایش جدید بشود و من به این جهت عرض مى

ک دائرة المعارف نیاز به ویرایش دارد و البته بازبینى تفسیر است و هیچ وقت فکر نکنند که کار تفسیر تمام شده است. ی
 .تفسیر، آن هم تفسیر راهنما نیاز به بازبینى مداوم دارد

 .اى را تذکر دهند خواهند نکته معادیخواه: آقاى باقرى از حاضران جلسه مى 

قاى یزدى بود. من بارها این خواهم بگویم ناظر بر حرف آ اى که مى ام. نکته باقرى: بنده شخصاً از این تفسیر استفاده کرده 
ام. یک موضوع را در نظر گرفتم و بدون  تفسیر را به طور موضوعى از آغاز تا پایان بر حسب نیازهایى که داشتم، خوانده

هاى  استثنا تفسیر را از نظر پرداختن به یک موضوع واحد ناقص دیدم. از یک آیه خاص و یک مضمون و محتوا برداشت
هاى متفاوت است، پس  رائه شده و این توضیح کافى نیست که چون آیات در جاهاى متفاوت و سیاقمتفاوت و متنوعى ا

 .هاى متفاوتى از آن بشود این حق وجود دارد که برداشت



اگر ما در صدد توجیه وجود تفاسیر مختلف بودیم، این سخن پذیرفتنى بود که هر مفسرى در تفسیرى که به نام خودش  
داده، ولى وقتى از یک تفسیر سخن بگوییم و صدها نفر در آن مشارکت داشته باشند، وحدت عنوان است، نظرى ارائه 

هاى یکسان و منسجم وجود داشته باشد. البته این مقدار پذیرفتنى است که از یک آیه در  کند که برداشت تفسیر اقتضا مى
اى بشود؛ اما این قابل قبول نیست که از متن  ویژهفرازى به علت ما قبل و و ما بعدش، به نسبت یک آیه مشابه برداشت 

خورد. نکته دیگر این  صریح یک آیه، در جایى برداشتى بشود و در جایى دیگر از آن غفلت گردد که فراوان به چشم مى
 است که اساس کار تفسیر راهنما، براى استخراج موضوعات قرآنى از غیر کلمات صریح بوده است؛ اما در عین حال وقتى

بینیم که از مفاهیم بسیارى غفلت شده است؛ اما در عین حال وقتى موضوعى به تفسیر  شود، مى موضوعى به تفسیر نگاه مى
مفاهیم بسیارى غفلت شده است؛ مثالً جایگاه قرآن را مورد مطالعه قرار دادم و تفسیر راهنما را  بینیم که از شود، مى نگاه مى

هایى که براى این منظور به تفسیر عرضه شده و به نظرم صدها نمایه جدید  ا و مدخله نگاه کردم که از مجموعه نمایه
 .باشد، در تفسیر راهنما خبرى نیست مى

کنم یک اشکال اساسى در  خواهم پاسخ دهند؛ اما فکر مى معادیخواه: چون به سخنان آقاى یزدى نقدى شد، از ایشان مى 
 .عنوان شود، به یک فرصت و وقت دیگر نیاز داریمبرنامه کار هست که اگر بخواهد آن مسئله 

یزدى: بحث به آنجا کشیده شد که مشتاق آن بودیم که نقدها را براى اصالح کار بشنویم. گفته شد در آیات مشابه تفاوت  
ار بود کنید؟ آقاى ایازى توضیحى دادند که در واقع توجیه عملى ک مفهوم در تفسیر وجود دارد و این را چگونه توجیه مى

هاى پنج نفره و در  اند و اینها در گروه که نامیسر بودن و هماهنگ ساختن پنجاه فکر است که به یک تفسیر پرداخته
هاى کنترل سه نفره و در گروه دو نفره به نام گروه کنترل ثانویه، مشغول بودند؛ یعنى سه مرحله روى این آیات کار  گروه

بردارى شد، در  کردند و همه قرآن فیش هاى خود را یادداشت مى نفره، برداشتهاى پنج  شد. در مرحله اول که گروه
توان  ها باردیگر بررسى گردید که در اثباتش مشکلى وجود دارد یا خیر و آیا مشکل را مى هاى سه نفره این یادداشت گروه

د و اصالحات انجام شد. باز هم کار هاى قبلى را بررسى کردن هاى سه نفره بیشتر کارهاى گروه بر طرف کرد یا خیر؟ گروه
هاى دو نفره داده شد تا یک نفر عهده دار اصالح نهایى شود و یک نفر همراه آن نفر اصلى  نقص داشت، کار به گروه

هاى او را نقد کند، و تا هنگام چاپ از نظر سه گروه متفاوت گذشت. اما ما در این میان، فاقد گروهى بودیم که به  یادداشت
ها نگاه کند که آیات متشابه را هماهنگ کند، حال چرا ما این گروه را تشکیل ندادیم؟ زیرا کار  رت به برداشتاین صو

ها مشکل دارد و مجبور شدیم جلد  تفسیر تکمیل نشده بود و وقتى جلد اول را عرضه کردیم، احساس کردیم که برداشت
نجام شد و در جلدهاى دوم و سوم باز این امر را احساس کردیم اى در جلد اول ا اول را بازنویسى کنیم، و اصالحات عمده

ها تشکیل شود، ناموفق خواهد بود، زیرا ما هنوز کار  سازى برداشت و فکر کردیم که اگر از همین االن گروه هماهنگ
ع کنیم؛ لذا منتظر ایم که بخواهیم اینها را معیار قرار دهیم و بین آیات مشابه جم جلدهاى نهایى را آماده و عرضه نکرده

سازى  جلد تفسیر آماده شود که الحمدللَّه به چاپ رسیده است. اآلن فرصت خوبى است که گروه هماهنگ 20ماندیم که 
هایى  ، برداشت«فبأى آالى ربکما تکذبان»تشکیل شود تا آیات مشابه یکدیگر را به این صورت نگاه کند؛ براى مثال، مبناى 

هاى ذیل آیه دوم ممکن است متفاوت باشد، با اینکه در یک گروه مورد  ا برداشت اول و برداشتکه ذیل اولین آیه است ب



شود که آیه در هر جایگاهى ناظر بر یک مطلب دیده شده است. پس از اینکه  بررسى قرار گرفته است، و در اینجا معلوم مى
ردیم که آیات مشترك را در قرآن جدا کرده و در ما گروه هماهنگ سازى آیات مشابه را تشکیل دادیم، از اینجا شروع ک

هاى آن را در بازنگارى تفسیر راهنما  کتابى که منتشر نشده و در اختیار خود مرکز است، جمع کردیم تا در نهایت، برداشت
همسان هاى آیات مشترك را نیز  مدنظر قرار دهیم. و همزمان با آن برداشت -که شروع شده و به حمداللَّه پیش رفته  -

 .کنیم مى

در یک آیه که اوایل قرآن است و نظیر آن در اواخر قرآن نیز آمده است، آن گروه مطالبى دارد که گروه آخر، از آن غفلت  
ها  شود مراجعه کننده از هر دو نظر استفاده کند؛ یعنى اگر گروه کرده است و این غفلت گروه دوم و یا گروه اول باعث مى

آید.  اى در تفسیر راهنما به وجود مى قط یک نظر را بپذیرند و جز این چیزى اضافه نکنند. نقص عمدهکردیم ف را موظّف مى
آورى  جلد را جلو خود بگذاریم، از جمع 20هاى ما متخصصان قوى و از افراد آگاه هر رشته بودند، و وقتى  بعضى گروه

یر راهنماست. شاید دومین اشکال این بود که گفتند شما شویم. اینها اختالف نیست که بگوییم نقص تفس مند مى گروه بهره
هایى از آیات مشابه دارید که ناقض یکدیگر است، بله این نظر درست است و ما منکر آن نیستیم و اینکه منجمد  برداشت

ت، هاى خود را ضمیمه کنند و در جلدى که مخصوص خود آنهاس هاى بعدى که برداشت نبودیم و اجازه دادیم به گروه
توانید از آیه بعدى به آیه قبلى برگردید و ذهن  کنید، مى چاپ شود و شما به عنوان مراجعه کننده چون به هر دو مراجعه مى

 .خود را نسبت به آیه قبلى پرورش بدهید و تکمیل کنید

 .معادیخواه: سؤال دیگر را آقاى طالبى جواب دهند 

کنیم که هر مقایسه یک امتیاز  این است که آن را با تفاسیر دیگر مقایسه مىطالبى: تفسیر راهنما دو جنبه دارد، یک جنبه  
ها و مفاهیم قرآن دارد و روش بدیعى است و سعى شده است  دارد و آن این است که سبک و روش نوین در ارائه موضوع

باید تکرار شود، پرونده  که مطالب هر آیه را در این روش نو در حد توان ارائه دهد. از طرفى این تجربه اول است که
تفسیر راهنما با توجه به اینکه روش بدیعى است، باز است و باز بودن پرونده تفسیر به این معنى است که نواقصى دارد و 

 .باید به تدریج برطرف شود

یدا کرده بودیم ها پى برده بودند. یک وقت ما آیه مشابهى را پ مرادى: خود گروه تفسیر راهنما هم به این اختالف برداشت 
تا برداشت داشت که على القاعده باید سطح آنها بین  8برداشت و ذیل سومى  12برداشت و ذیل دیگرى  17که ذیل یکى 

شود، ولى خیلى تفاوت بود. این دغدغه همواره بود که تفسیر نقد شود و اشکاالت مرتفع شود؛ اما به نظرم  مى 13و  14
دهد و فقط  الش کنیم که این شروع مبارك به نتیجه برسد. این بازبینى، پاسخ نمىهنوز در اول راه هستیم و باید ت

 .سازى مجلدهاست سازى و یک دست هماهنگ

در مورد برداشت از آیات قرآن کریم، ما اصولى در تفسیر داریم که مدون هم هست. از اصل شروع تفسیر نگارى تا  
ما هم در تفسیر راهنما یک تجربیاتى داشتیم که براساس آن آیین نامه  دوران ما، این قواعد گفته شده و پخته شده است،

اى اساسى به کار  دادیم و اگر غفلتى خارج از چهارچوب بوده، در حدى نیست که لطمه ها را انجام مى اجرایى، برداشت
 .بزند



انجام شود، چنان اختالفات اى  ها و تفسیر و شرح یک قسمتى در یک چهارچوب شناخته شده بنابراین وقتى که برداشت 
درصد تفاوت داشته باشد.  80شود که به قول این دوست عزیز، برداشتى با برداشت دیگر  فاحش و تابع ذوق و سلیقه نمى

کردم. مثال  من خود به دلیل کارى که در مجموعه داشتم با پنج شش گروه تخصصى در مؤسسات مختلف همکارى مى
هاى شناخته شده تفسیر دقیقاً  گرفتم با چهارچوب دادیم و مى ى، طبیعیات و... نمونه کار مىشناس شناسى، جامعه حقوق، روان

شد و چنین نیست که یک متن دینى به دست هر کس داده شود  شود و اگر روى اصول و قواعد بود تصویب مى منطبق مى
هاى  ه تفسیر راهنما نتوانست به ایدهو او طبق ذوق و سلیقه خودش هرگونه برداشت دلخواه خودش را تحمیل کند. البت

ترى به جامعیت  بزرگى که مدنظر داشت کامالً جامه عمل بپوشاند و امیدواریم این کار در وقت دیگرى و با نگاه وسیع
 .بهترى برسد

     
  

  ترین دائرةالمعارف قرآن کریم در جهان اسالم بزرگ    

  
بى به ژرفاى معانى و بطون معارف آن براى غواصان معرفت پژوه به طور قرآن کریم، اقیانوسى بى کران است که دست یا 

ایم بر کرانه این اقیانوس به جست و جو بپردازیم و از زالل آن نَمى بر  کامل میسر نیست؛ با این حال، همه ما دعوت شده
قرآن، پیامبر و امامان گیریم؛ از همین رو است که تبیین و تفسیر معارف قرآنى، از دوران نخستین مفسران اصیل 

درخشد، فرزانگان دوران ما  علیهم السالم تا به حال، دامن گسترده و همچنان بر تارك میراث مکتوب فرهنگ ما مى معصوم
نیز در تکاپو هستند تا از اقبال الیزال قرآن پژوهى طرفى بربندند و در این زمره، فخرى نصیب خویش و حظّى از آنِ 

دفتر تبلیغات اسالمى « مرکز فرهنگ و معارف قرآن»کنند. تدوین دائرة المعارف قرآن کریم که معرفت نوشان این عصر 
 .حوزه علمیه قم بدان همت گماشته، گامى در این مسیر است

اینک پس از انتشار جلد دوم دائرة المعارف قرآن کریم و در آستانه انتشار مجلّد سوم نگاهى کوتاه به روند و چگونگى  
 .ئرة المعارف قرآن کریم خواهیم داشتتدوین دا

  
  اهداف 

اى که  هدف اصلى این دائرة المعارف، عبارت از ارائه اطّالعات ناب و اصیل در قلمرو موضوعات قرآنى است؛ به گونه 
ى و اهل تحقیق در این موضوعات را به مثابه منبعى مادر و ماندگار، از منابع فرعى بى نیاز کند. در کنار این هدف اصل

خاص، غرض عمومى تدوین دائرة المعارف حاضر این است که مخاطبان دانش پژوه در حد مطالعات پایه اسالمى نیز 
هاى اصیل و استوار قرآنى بهره گیرند؛ از این رو، کوشیده شده تا طالّب و دانشجویان و عموم دانش  بتوانند از پژوهش

ن و در عرصه مطالعات عمومى یا تخصصى خود، بتوانند از مقاالت این دائرة پژوهان آشنا به مبانى قرآنى نیز به فراخور توا
 .المعارف استفاده کنند

از آنجا که تا کنون هیچ مأخذى، به هیچ زبانى تدوین نشده که هدف آن، ارائه اطّالعات جامع قرآنى به سبک و شیوه  
نظام یافتگىِ اطّالعات پایه و اصیل در قالب مقاالت »رو،  علمى و با معیارهاى امروزین تدوین دائرة المعارف باشد؛ از این



هاى امروزین است که در هیچ یک از آثار ارائه شده  ترین دغدغه تدوین دائرة المعارف مهم« تنظیم شده با نثر علمى
اند قاموس  خواسته مىتوان از آن نشان جست؛ به این دلیل که پدید آورندگان آن آثار یا در پى چنین هدفى نبوده و فقط  نمى

اند  اى دائرة المعارفى تدارك ندیده بوده اند؛ اما سازمان و مجموعه کرده یا معجمى قرآنى پدید آورند یا این هدف را دنبال مى
 .تا بتوانند چنین هدفى را برآورند

  
  ها ویژگى 

مدخل اصلى  3000ها افزون بر  ش مدخلهاى برجسته این دائرة المعارف این است که تنها در بخ ها و شاخصه از ویژگى 
ها نیز بر پایه الفباى فارسى است  نماید. چینش مدخل در جدول تدوین مقاالت فهرست شده که خود حجم عظیم کار را مى

تواند در هنگام پژوهش به مطالب مورد نیاز خویش دست یابد. نکته مهم دیگر  از این رو خواننده پارسى زبان به آسانى مى
 .مه مقاالت این دائرة المعارف، داراى رویکرد قرآنى بوده و با صبغه قرآنى نگارش یافته استآنکه ه

ها در  ها دارد. از این رو مقاالت مدخل ویژگى دیگر دائرةالمعارف حاضر آن است که نگاه تخصصى به مباحث و مدخل 
ها و با توجه به تعداد آنها،  تگاه و قلمرو مدخلگردد. براى رسیدن به این مهم، به تناسب خاس این فضا تألیف و تدوین مى

شش بخش علمى شکل گرفته تا به صورت تخصصى به موضوع نگریسته و به زوایاى تخصصى آن توجه شود. این 
  :ها عبارتند از بخش

هاى کالمى مانند آخرت، احکم الحاکمین و اسماء و صفات الهى به بحث  فلسفه و کالم: در این بخش، مدخل .1 
 .شود ذاشته مىگ

 .توان از اجتهاد، ارتداد و اسارت نام برد هاى مربوط به این بخش مى فقه و حقوق: از مدخل .2 

  .هاى ابوطالب، اصحاب صفّه، و اُحد به این قلمرو مربوط است تاریخ و اعالم: به طور مثال، مدخل .3 

 .توان نام برد ا در این قلمرو مىهاى اعجاز، ادبیات قرآن، و احسن الحدیث ر علوم قرآنى: مدخل .4 

 .هاى این بخش، ادریس، اسحاق، و انجیل است ادیان: نمونه مدخل .5 

هاى آب، احسان، و  معارف و مفاهیم: شامل )اخالق، اقتصاد، علوم سیاسى، علوم طبیعى، مفاهیم عمومى و...( مدخل .6 
 .هاى مربوط به این قلمرو است اى از مدخل استکبار، نمونه

  
  هاى مهم در حوزه روش و گردآورى شاخص 

هاى مهم و بنیادین در هر موضوع و مسأله به صورت مستند و  براى حفظ اصل بى طرفى و علمیت، همه آرا و دیدگاه 
شود؛ سپس نقدهاى علمى وارد بر هر دیدگاه ذکر، و آراى موافقان و مخالفان بدون تصرّف  بدون افزایش و کاهش آورده مى

هاى  گردد. براى آنکه عموم مخاطبان دائرةالمعارف بتوانند از بحث بهره برگیرند، دستاورد رویارویى رانه نقل مىارزش داو
شود. بدیهى است که چنانچه مؤلّف مقاله در موضوعى داراى  علمى مزبور به صورت گزارش و تحلیل بى طرفانه درج مى
 .به همان شیوه جلوه خواهد کرد رأى خاص باشد، آن رأى در ردیف همان آراى پیش گفته و



اى است که به آرا و عقاید خاص مذاهب و مکاتب اسالمى احترام نهاده شود و  شیوه طرح مطالب در هر مقاله به گونه 
هاى غیر شیعى یا غیر مشهور با روشى منصفانه و علمى صورت پذیرد، تا از هر نوع تشنّج یا دامن زدن  هرگونه نقد دیدگاه

هاى دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان، کوشیده  هاى مذهبى پرهیز گردد. هم چنین در نقد و تحلیل دیدگاه به اختالف
هاى شخصى که خارج از حیطه تخصصى  شود تا تنها از جنبه علمى و تحقیقى به آراى آنان نگریسته شود، و از داورى مى

 .هر مقاله است، پرهیز شود

ها و پایان  هاى خطّى، مقاالت، رساله هاى چاپ شده نیست و هنگام لزوم، از کتاب منابع مقاالت نیز منحصر به کتاب 
اى و دانشگاهى نیز بهره گرفته شده است. بنابر آن است که منابع مقاالت دائرة المعارف کامالً معتبر باشند؛  هاى حوزه نام

یند. فقط در مواردى به متون درجه دوم، از یعنى از جنبه کتاب شناسانه، از متون مرجع و اصیل و دست اول به شمار آ
شود که ضرورتى در میان باشد؛ به طور مثال موضوع مورد بحث در منابع اخیر، تازه و ابتکارى  جمله منابع معاصر استناد مى

مقاله  یا مشتمل بر دیدگاه و تحلیلى نو باشد. گرچه در هر مقاله، کوشیده شده از عمده منابع علمى و معتبر در قلمرو آن
استفاده شود، در استفاده از آثار دانش وران غیر مسلمان و نیز در مراجعه به آثار مسلمانان غرض ورز و متعصب، نکته 
سنجى و درك مواضع حساس همواره مدنظر است. گفتنى است که ارجاع مطلبى به یک منبع، لزوماً بدان معنى نیست که 

 .فته شده باشدمزبور در همان منبع کامالً پذیر مطلب

ترین دائرة المعارف قرآنى  علیهم السالم بدست آمده بتوان بزرگ هایى که از معارف اهل بیت امید است با استمداد از آموزه 
 .جهان را عرضه نمود و از این طریق یک خالء جدى را که در مجموعه پژوهشهاى قرآنى وجود دارد، برطرف ساخت

  
  چشم انداز 

مقاله در موضوعاتى مانند: آب، آبرو، آتش، آثار باستانى، آخرالزمان،  80این دائرة المعارف با بیش از اکنون جلد نخست  
آخرت، آدم، آزادى، آسانى، آسمان، آشتى، آمنه، آل فرعون، آیات خدا، آیات نام دار، ابرار و ابراهیم به چاپ رسیده و به 

 .دوستداران قرآن کریم عرضه شده است

ز با موضوعاتى چون: ابوطالب، اتمام حجت، اثاث، اجاره، اجرت، اجزاء، اجل، اجماع، احتضار، احرام، جلد دوم آن نی 
احزاب، احسن الحدیث، احسن القصص، احصاء، احصار و صد، احصان، احضار، احقاف، اخبات، اخالص، ادب، ادبیات، 

 .شار یافته استاذان، اراده، ارتداد، ارمیا، ارهاص، ازالم، اسارت و اسباب نزول انت

جلد سوم نیز با موضوعاتى چون: اسباط، استبداد، استثمار، استثنا، استحباب، استحسان، استخاره، استخوان، استدراج،  
استراق سمع، استرجاع، استسقاء، استضعاف، استعاذه، استعاره، استعانت، استغاثه، استغفار، استقامت، استقالل، استهزاء، 

اسرافیل، اسالم، اسماء و صفات، اسوه، اشتراك در قرآن، اشراط الساعۀ، اشعار و تقلید، اصحاب  استکبار، اسحاق، اسراء،
گذارند و مقاالت جلد چهارم  اخدود، اصحاب ایکه، اصحاب الجنۀ، اصحاب رس، و اصحاب رقیم مراحل نهایى خود را مى

 .و پنجم نیز تألیف شده و در حال ارزیابى است

مدخل اصلى را که در ذیل آن مقاله تدوین  2000تجاوز کرده، از میان آنها  3000ها از  مدخل شود مجموع پیش بینى مى 
 .به اتمام برسد 80جلد تدوین شود که امیدواریم تا پایان دهه  25شود، در  مى



ترتیب حروف  هاى عربى و انگلیسى به زودى آغاز شود؛ اما از آنجا که از نظر امید است کار ترجمه این دانشنامه به زبان 
هایى در زبان فارسى با عربى و انگلیسى وجود دارد، این ترجمه، پس از اتمام تدوین دائرة المعارف عرضه  الفبا تفاوت

است که با هدف ارائه « طرح دائرةالمعارف کودکان و نوجوانان»هاى پیش بینى شده  خواهد شد. هم چنین از دیگر برنامه
 .وضوعات قرآنى و با ادبیات مخصوصِ این قشر، عرضه خواهد شداطالعات ناب و اصیل در قلمرو م

   ے ےٍّ

 ظظ     نگاهى کوتاه به فرهنگ موضوعى تفاسیر3؛اًے ے ےٍّ

  
هاى اصولى پیامبرصلى اهللا علیه  هاى قرآن، از شئون رسالت و در مرتبه مسئولیت تفسیر و تعلیم کتاب حکیم، بنابر مفاد آیه 

 151بقره/«   رسلْنَا فیکُم رسوالً منْکُم یتْلُواْ علَیکُم ءایتنَا ویزَکِّیکُم ویعلِّمکُم اَلْکتَب و اَلْحکْمۀَکَمآ أَ»وآله قرار دارد 

 45نحل/«   وأَنزَلْنآ إِلَیک الذِّکْرَ لتُبینَ للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیهِم« 

طباطبایى،  1×××  علیه وآله شامل بیان معانى آیات و کشف و تبیین آنها بوده است.تفسیر قرآن توسط پیامبرصلى اهللا 
 ××× .4/1محمد حسین، المیزان، 

در دوران صحابه، طبقه اول از مفسران همانند: ابن عباس، ابن مسعود، ابى بن کعب، وزید بن ثابت و... تفسیر قرآن، با  
هاى ادبى آن شکل گرفت، استدالل به آیات قرآن براى فهم آیات دیگر و  ىرویکرد به بیان معانى آیات و توجه به ویژگ

همان و ذهبى، محمد حسین،  2××× گیرى از روایات تفسیرى پیامبرصلى اهللا علیه وآله در دوران صحابه اندك است. بهره
 ××× .97/1التفسیر و المفسرون،  

 :توان بازشناخت هاى ذیل مى هتفسیر کتاب کریم را در دوران مفسران از صحابه با مشخّص 

 .تفسیر یا بیانى کوتاه و اجمالى -1 

 .در آیات قرآن -ها  کلمات و عنوان -بسنده کردن به معانى لغوى  -2 

 .محدود بودن استنباطات فقهى از آیات االحکام -3 

 .98/1المفسرون، ذهبى، محمد حسین، التفسیر و  3××× پیدایش دوران نخستین بیان حدیث در جریان تفسیر. -4 

××× 
 :گردد هاى دیگرى تفسیر وارد مى در دوران تابعان مؤلّفه 

 .بخش زیادى از اسرائیلیات در کار -الف  

 .گرى هر یک از تابعان از امام خود هاى تفسیرى و روایت گیرى مدرسه شکل -ب  

 .هاى مذهبى در تفسیر گرایش -ج  

 .ى تفسیرى تابعانها گسترش و افزایش اختالف در دیدگاه -د  

 .هاست ها، نکته اشتراکى دارد و آن عدم تدوین تفسیر کامل در این دوره مراحل نخستین تاریخ تفسیر با همه تفاوت 

تفسیر کتاب حکیم، بعد از دوران تابعان به مرحله جدیدى وارد گردید، عوامل بسیارى در این دوران جدید از تاریخ  
 :شود برخى از آنها اشاره مىاند که به  تفسیر اثرگذار بوده



 .هاى حاکمان بعد از پیامبرصلى اهللا علیه وآله نشین در پى جنگ هاى مسلمان گسترش جغرافیایى سرزمین -1 

 .هاى مختلف ارتباط و تعامل فکرى مسلمانان با پیروان مذاهب و فرقه -2 

وگوها و مناظرات  امیه و گسترش گفت ت بنىهاى پایانى حکوم ورود مباحث و مسائل عقلى، فلسفه یونان، در دوره -3 
 ××× .5/1طباطبایى، محمد حسین، المیزان،  4××× هاى عقلى و... علمى در موضوعات و بحث

اى را در حوزه فکر و اندیشه مسلمانان پدید آورد و اندیشمندان و  مجموعه این عوامل فضاى جدید، متنوع و گسترده 
 .خواند یى عالمانه و مدبرانه به نیازهاى علمى، دینى مسلمانان در شرایط جدید فرامىگو وجو و پاسخ عالمان را به جست

باور را به  مرجعیت کتاب حکیم، علیم، خبیر، در آن هنگامه علمى، فکرى، راه و روش ستودنى است که اندیشمندان دین 
و مدون و مورد اتّفاق تمامى مسلمانان با تاریخى، تنها مجموعه معتبر  -خود بازخوانده است. زیرا در آن شرایط علمى 

گوى نیازهاى مؤمنان به خود و از دیگر سو در بردارنده  که از یک سو پاسخ -هاى مختلف  ها و مذاهب و فرقه مشرب
 .قرآن مجید است -ها و علوم قابل مناظره و عرضه به پرسشگران بیرونى و مخالفان باشد  معارف آگاهى

است. کتابى که . ××× 77، واقعه / 59، انعام / 1، هود / 1یونس /  5××× حکیم، خبیر، علیم و مبینمتن مقدسى که، کتاب  
دلیل روشن . ××× 89نحل /  7××× و در بردارنده تبیان هر چیز،. ××× 3بقره /  6××× ناپذیر اش شک هدایتگرى و راهبرى

 ××× .22زمر /  9××× و نیکوترین سخنان.. ××× 157انعام /  8××× خداى

بدون تردید، گزینش و انتخاب این مرجعیت علمى با منزلت و مکانت خاص وحیانیت که برآیند درایت و فرزانگى  
هاى علمى مراجعه کنندگان گردیده و از سوى  ها و گرایش گران آن بوده است، از سویى موجب استوارى استدالل گزینش

 .آمد کار مىهاى مخالفان علمى به  دیگر در ابطال و رد دیدگاه

طلبد. آنچه در این  بررسى، ابعاد و پیامدهاى این رویکرد عالمان دین به عرصه تفسیر، مجال مستقل و فرصت دیگرى مى 
 .رود، دستاورد پر حجم و عظیم علمى، فکرى است که از این رهگذر به جاى مانده است نوشتار بدان اشارت مى

اى از تاریخ علمى مدون مسلمانان است که در پرتو کالم و کتاب خدا  ردهگنجینه عظیم متون و منابع تفسیرى بخش گست 
 .شکل گرفته است

ها با آن  هاى علمى دینى مسلمانان را که در این قرن بیش از هزار سال نوشتار تفسیر، تمامى محورها و موضوعات حوزه 
توان مکتب فکرى و یا  یر علمى به دشوارى مىاند مورد توجه و تحقیق قرار داده است. در این جریان فراگ درگیر بوده

گرایش خاصى را یافت که با رویکرد خاص خود به عرصه تفسیر پا ننهاده و یا اثرى مکتوب از خود به یادگار نگذارده 
 .باشد

ین منابع و متون تفسیرى، برآمد سطح و مراتب تعالى و رشد و بالندگى اندیشه بشرى در جهت فهم کالم وحیانى است، ا 
هاى ممتازى برخوردار است، که در تاریخ علم  دوره از حیات علمى مسلمانان نه تنها در تاریخ علم دینى از برجستگى

 .اى است داراى منزلت و مکانت برجسته

جایگاه تاریخى دانش تفسیر، با رویکرد معرفت شناسانه درون دینى بیش از هر مشخّصه دیگر، درستى راه و روش  
 .نمایاند ختگان را در مرجعیت قرآن، در تاریخ اندیشه و فکر دینى مىنخبگان و فرهی



هاى مختلف اندیشه و معرفت دینى، رویکرد به قرآن و  هرگاه و در هر جاى، به هنگام تحوالت فکرى، اجتماعى در حوزه 
 .یابد گشت به قرآن تداوم مىرنگ شود، نقطه خطا آغاز گردیده و تا باز مهرى قرار گرفته و یا کم تفسیر درست آن مورد بى

البته اصل در شناخت دین و مقوالت آن متن متقن، صحیح و معتبر، کتاب وحى است. و آنچه نام تفسیر در سطوح و  
 .هاى بشرى، و فاصله کالم خالق با سخن مخلوق است مراتب متفاوت بر خود دارد، برآمده از اندیشه

باشد؛ زیرا، نوشتارهاى تفاسیرى حاصل  یابى به فهم درست قرآن مى راهمجموعه تفاسیر حلقه وصل مناسب و متناسب  
باورى است، که هر یک به اندازه ظرفیت خویش از آبشخور علوم  هاى محققانه دانشمندان دین نگرى تالش عالمانه و ژرف

ه از نورانیت ایمان، با تمام هایى بس دراز مدت در ساخت ایمان خود با تعبد فکرى و ذهنى برخاست اند و دوره بهره گرفته
ها و تحقیقات علمى خود را  استعداد و ظرفیت علمى در جهت فهم کالم خداوند به تفسیر کتاب حکیم روى آورده و تالش

 .اند در شکل تفسیر ارائه نموده

هاى  ن و روشنگرىپوشى و یا غفلت، از این همه کار عالمانه و ثمرات آن نادیده انگاشتن آثار علمى ایمان عالما چشم 
 .اند هاى علمى قرآن نسبت به اندیشمندان و نخبگان دین باورى است که در آستانه فهم قرآن تالش کرده هدایت

اى است که در مرحله نخست، روند پژوهش را در مسیر  هاى دینى از لوازم بایسته گیرى از منابع تفسیر در پژوهش بهره 
 .کند هاى مستند و برگرفته از منابع و متون اولیه دین نزدیک مى دریافتمنطقى قرار داده و در مرحله بعد به 

بخشد، روش بیانى قرآن در طرح و بررسى موضوعات  وجو در تفاسیر را افزایش مى آنچه بایستگى تحقیق و جست 
 .است

ه شده است، گاهى تناسب هاى متنوع به معارف مرتبط با موضوع واحد اشار هاى متعدد و با بیان در قرآن مجید، در آیه 
هاى مخاطبان  ها و بسترهاى بیانى طرح و اشاره به موضوع را در آیه موجب شده است، و گاهى شرایط و موقعیت زمینه

 .سبب نزول آیه و اشاره به آن موضوعى با بیان خاص گردیده است

گیرى رازآلود،  شده و تعدد آیات، بهره یابى، شناخت و ارائه دیدگاه جامع قرآن در هر موضوع با توجه به روش یاد دست 
هاى مترادف و هم معنى، نیازمند گردآورى تمامى آیات و توضیحات پیرامونى است. با  استفاده گسترده و فراگیر از عنوان

توان نظرى جامع در موضوع خاص ارائه نمود که تنها  تکمیل محورهاى اطالعاتى در آیات نسبت به موضوعى مشخّص مى
 .اده از متون و منابع تفسیرى ممکن و مقدور استبا استف

هاى قرآن، همراه با نگاه چند سویه به موضوعات، میزان کارایى  هاى عام و کلى در آیه تنوع بیانى و کاربرد الفاظ و عنوان 
 .هاى لفظى را براى تحقیق در موضوعات قرآن کاهش داده است ها و معجم فرهنگ

ها موضوع و عنوان کامل  وجوى موضوعى در ده انند، خداشناسى، در قرآن نیازمند جستپژوهش کامل در موضوعاتى هم 
 .دیگر است

موضوعاتى همانند: آفرینش، اسماء حسنى، اسم اعظم، اسماء و صفات، با توجه به وجود معارف خاص در هر یک و  
، یعنى برهان امکان، برهان صفت به صورت مشخص و به صورت ترکیب و متناسب و با ضمیمه به موضوع آیه شریفه

 ...تمانع، برهان علیت، برهان نظم و



هایى، همانند  هاى خاص نیست، بلکه در عنوان گستردگى اطّالعات اثرگذار در تکمیل و تکامل پژوهش محدود به عنوان 
هاى  هرست سرعنوانمحققان با مراجعه به ف 01××× آفرینش، آموزش، انسان، اراده، اجتهاد و... این گستردگى وجود دارد.

به ابعاد و گستردگى پیوندهاى موضوعى آشنایى بیشتر  2035موضوعى نظام یافته جلد سوم فرهنگ موضوعى تفاسیر، ص 
 ××× .و عینى پیدا خواهند نمود

یا هاى مختلف با یکدیگر در رابطه متقابل تکمیل و تکامل معنى و اطالعات در موضوعاتى که از یک  ارتباط معنایى عنوان 
که به این ارتباطات علمى و رابطه معنایى  -وجو و مراجعه به منابع علمى را  چند جهت به یکدیگر مرتبط هستند جست

 .نماید ضرورى مى -اند  دست یافته

 .اند تفاسیر قرآن مجید، عموماً به مناسبت مفاد آیات قرآن به روابط علمى موضوعات اشاره نموده 

گیرد. عوامل متفاوتى در این روند اثرگذار  است مورد مراجعه گسترده و فراگیر قرار نمى تفاسیر قرآن چنانچه بایسته 
 .اند بوده

صد و هشتاد هزار  یابى به اطالعات موضوعات در بیش از ششصد جلد کتاب و متن تفسیرى با بیش از یک دشوارى دست 
از اول و دوم و سوم فرهنگ موضوعى تفاسیر. هاى تفسیرى با شمارگان صفحات در ف هاى کتاب آمار دوره 11××× صفحه
 .از عوامل بنیادین کاهش روند مراجعه و دریافت اطالعات از تفاسیر است××× 

هاى  نبود اطالعات نظام واره، فهرستگان جامع موضوعى و... از محتوا و اطالعات منابع و متون علمى و مرجع، پژوهش 
 .ر شکل و محتوا همراه نموده استهاى جدى د دینى را در مراحل مختلف با آسیب

بخشى آنها و ارائه سامان یافته محتوى منابع و متون  بندى اطالعات و نظام ریزى چند سویه و علمى، در جهت طبقه برنامه 
 .هاى دینى است هاى نخست عرصه پژوهش مرجع از اولویت

هاى پژوهشى خود را با نگاه و  ست، تالشهاى پژوهشى است که در مراحل نخ مرکز فرهنگ و معارف قرآن، از کانون 
 .ریزى علمى و کارشناسانه همراه نموده است برنامه

در حوزه متون دینى مورد  -هاى لفظى  بعد از گذر از دوره نگارش معجم -هاى موضوعى  ها و معجم اگر چه فرهنگ 
رسانى، پیش نیاز انجام  ل علمى اطالعهاى علمى، رعایت ضوابط و اصو جریان پژوهش قرار گرفته است. اما کاربرى روش

 .ها است صحیح و افزایش آثار و ثمرات کاربردى این پژوهش

ها و پیش نیازها انجام گرفت، با نگاه  برنامه ریزى براى پژوهش، با تعیین اهداف بلند مدت و با توجه به زیر ساخت 
 .ردیده استهاى کاربردى و مستقلى تعریف و اجرا گ ها، پروژه علمى به برنامه

سازى اطّالعات متفاوتى  تنظیم و تدوین تفسیر موضوعى جامع قرآن مجید از اهداف بلند آرمانى است که نیازمند آماده 
 :هاى پژوهشى چندى در آن جهت طراحى و انجام یافت است که پروژه

جاى  طرح شده در جاىیابى به همه معارف در موضوعات قرآنى نیازمند استخراج تمامى ابعاد موضوعات  دست -1 
 .هاى متفاوت است. طرّاحى و انجام تفسیر راهنما با این هدف انجام یافت قرآن و با عبارات و عنوان



جلد که با نوآورى و دوراندیشى قرآن پژوه فرزانه آیۀ اللَّه هاشمى رفسنجانى  20کار به یادماندنى تفسیر راهنما در  
سازى موضوعات براى  رجمند آن پایان یافت، گام بلند و نخستین در جهت آمادهطرّاحى و به همت مفسران و محقّقان ا

 .رود تدوین فرهنگ موضوعى قرآن به شمار مى

رساند و دستیار  ارائه الگوى ساختار معارف قرآن به سامان بانک اطالعات حوزه قرآن یارى درخورتوجهى مى -2 
 .و معارف قرآنهاى ساختارى موضوعات  مناسبى در جهت ارائه پژوهش

بندى عام و کلى آن، برابر با نظام قابل ارائه و مستند به آیات قرآن، با نگاه به تمامى  طبقات آیات قرآن، فراتر از طبقه -3 
سازد، برآورد این مهم در کلید  آیات در موضوع واحد و از تمامى جهات، تفسیر موضوعى را با جامعیت و غنا همراه مى

 .تعریف شده است -فرهنگ قرآن  -و معارف قرآن  راهیابى به موضوعات

هاى تفسیرى پرشمارى که در طول بیش از هزار سال نگارش یافته است، در بردارنده معارف و اطالعات و  کتاب -4 
 .ها و لطائف و اشارات راهگشایى است که در جهت فهم درست و صحیح کلمات و آیات قرآن کارایى بسیار دارد نکته

 .شود طلبید که اکنون با نام فرهنگ موضوعى تفاسیر، شناخته مى یابى به این اطالعات، پژوهشى را مى ستاشراف و د 

فرهنگ موضوعى تفاسیر در نگاه به تفسیر موضوعى جامع قرآن کریم جایگاه کلیدى نسبت به معارف قرآن دارد که در  
 .بعاد پژوهش را به خود اختصاص داده استها در حوزه معرفت دینى نقش شکل بخشى به نظام و ا تمامى پژوهش

یابى و تعریف موضوعات و رابطه علمى متقابل و ارتباط  در فرهنگ موضوعى، پژوهشى علمى و مستند در جهت راه 
 .ها و اصطالحات کالمى، فقهى، حقوقى، اجتماعى انجام یافته و به صورت نظام واره ارائه گردیده است معنایى عنوان

  
 رهنگ موضوعى تفاسیرسیر پژوهش ف 

 نامه تدوین آیین -1 

نگارى از تفاسیر،  ها و اصول موضوع نامه روش با هدف ارائه روش به محقّقان طرح، و در جهت پژوهش هماهنگ، آیین 
 .براساس اهداف پروژه تدوین و مورد استفاده قرار گرفت

 پژوهش گروهى -2 

هاى پژوهش در راستاى افزایش اعتبار  کرد، گروه را اقتضا مىنگارى، کارى جمعى  حساسیت مرحله پژوهش و موضوع 
 .گرفت هاى یاد شده انجام مى نگارى از سوى گروه علمى و اتقان موضوعات تشکیل شد و موضوع

 هماهنگى در پژوهش -3 

ت، هاى هماهنگ کننده شکل گرف ها، گروه هاى علمى است. با هدف این هماهنگى برآمد پژوهش، نیازمند هماهنگى 
ها انجام  نامه و متن مورد پژوهش، در این گروه هماهنگى در برابرى موضوعات با ضوابط و اصول تبیین شده در آیین

 .یافت

 سازماندهى اطالعات -4 

ها از یک سو،  ها محقّق با تفاوت ذهنیت جلد تفسیر، توسط ده 300تنوع گسترده و فراگیر موضوعات ثبت شده از بیش از  
 .طلبد بخشى و سازماندهى اطالعات را مى آغاز تا پایان پژوهش از سوى دیگر، نظام فاصله زمانى



هاى  تعیین جایگاه علمى، منطقى موضوعات فرعى و چند سویه، شناخت و ارائه پیوندهاى معنایى موضوعات، ارائه عنوان 
 .العات علمى تفاسیر صورت گرفتبخشى اط وجوگران و تنظیم ارجاعات و... در مرحله سامان وابسته و پیوسته به جست

در پروژه فرهنگ موضوعى تفاسیر، تمامى اطالعات با مستندسازى ارائه شده است. موضوعات و معارف موجود در این  
 .تشریحى که در منابع و متون معتبر تفسیرى قرار دارد شکل یافته است -هاى علمى  پژوهش با استناد به پشتوانه

وجوگران  دهد بلکه پژوهش جست ین ابعاد نه تنها منزلت و اعتبار پژوهش مستند را افزایش مىمستندسازى اطالعات با ا 
 .دهد و کاربران را ارتقاى علمى مى

  
 نظام اطالعات و موضوعات 

 .اند موضوعات اصلى، فرعى نظام الفبایى یافته -1 

 .غیر متداول به متداول ارجاع شده است ها ثبت شده و از عنوان غیر متعارف ترین عنوان ترین و متداول رایج -2 

در  -گیرند  که با عنوان عام شناخته شده و مورد مراجعه قرار مى -هاى موضوعى خاص  اطالعات سرعنوان -3 
 .آمده است« حج»در سرعنوان عام « طواف»، «سعى»، «احرام»هاى  سرعنوان عام آمده است. مثالً اطّالعات سرعنوان

هاى خاص، مستقل شناخته شده و مورد مراجعه قرار گیرند در جایگاه الفبایى خود قرار دارند؛  نالبته، هرگاه سرعنوا 
 ...و« ذکر»، «تهلیل»، «تسبیح»همانند، 

هاى  با توجه به گستره اطالعات آنها، اطّالعات عنوان« انسان»، «قرآن»، «اسالم»، «خدا»هاى موضوعى،  در سرعنوان -4 
 .در جایگاه الفبایى ثبت شده است -خود  با سرعنوان خاص -وابسته 

ها که در قرآن کریم به آنها تصریح و یا اشاره شده است و مفسران  ها، قبیله ها، مکان اطّالعات اعالم اشخاص، زمان -5 
 .اند در جایگاه الفبایى خود آمده است توصیفى داشته -نسبت به آنها اطالعات تحلیلى 

اند در عنوان موضوعى ثبت شده است که با  یر به تناسب موضوعى مورد توجه قرار گرفتهاعالم غیر قرآنى که در تفاس 
 .توان بدان دست یافت استفاده از فهرست اعالم مى

  
 هاى اطالعات ویژگى 

اند در فرهنگ  موضوعاتى که مفسران گرانقدر به تناسب مفاد آیات و فراتر از منطوق آیه مورد بررسى قرار داده -1 
 .ى ثبت شده استموضوع

رسانى، موضوعات بدون داورى و حکم خاص ثبت شده است و این دورى از حکم نسبت  برابر اصول علمى اطالع -2 
باشد. البته در موضوعات کالمى و یا موضوعات  به ارزش و صحت و اعتبار آن موضوع در گرایش و یا مذاهب خاص مى

هاى  استدالل بر آن و یا فلسفه و بطالن کلى باشد موضوع با تمام مشخّصهفقهى، هرگاه در متن تبیین حکم و یا  -حقوقى 
 :آن ثبت گردیده است؛ مانند

 دالیل اختیار انسان، دالیل اختیار خدا در فاعلیت 

 ...دالیل جبر در کفر، دالیل بطالن جبر 



داللت مطابقى در متن کتاب ثبت موضوعات بدون هرگونه برداشت و تطبیق انجام گرفته است، و هر موضوع بنابر  -3 
 .ثبت شده است

حجم باالى موضوعات کالمى خاص، همانند اراده خدا، اراده انسان... و تفاوت آمارى آنها با موضوعات  -4 
 .شناسى جدید، متوجه رویکرد عصرى مفسران ارجمند به مسائل علمى است شناسى و دین انسان

هاى عصرى  گویى عالمانه به پرسش مى دینداران دوران خویش و پاسختوجه جدى عالمان دین پژوه به نیازهاى عل 
 .هاى شایسته محققان است که تبلور آن را در منابع تفسیرى شاهد هستیم گام

نزدیک به سه هزار سرعنوان موضوعى، همراه با موضوعات فرعى اول و موضوعات فرعى دوم، مستند به تحقیقات  
 .ه استمفسران در این مجموعه نظام یافت

هاى دامنه  در برخى موارد با یادداشت -ها با نظر به تعریف علمى  موضوعات و معارف در محتوا و در عنوان 
 .هاى موضوعى در متن کتاب آمده است سرعنوان

هاى کالمى،  هاى علوم انسانى که در تفاسیر قرآن به آنها توجه شده است و در حوزه قلمرو موضوعات شامل همه حوزه 
 :هاى اول و دوم ثبت شده است حقوقى، اخالق، مسائل اجتماعى و... همراه با فروع مسائل و فرعى فقهى،

موضوعات کلیدى و روزآمدى همانند، آزادى، اراده، انتخابات، اکثریت، برگزیدگى، بیعت، حقوق، حکومت، مشاوره و...  
 .در حوزه مسائل اجتماعى

 .ریعت، کفر، مجوس، مسلمانان، مسیحیت، یهود و... در حوزه مسائل کالمىموضوعات اسالم، ادیان، اهل کتاب، دین، ش 

 ...در حوزه فقه و حقوق: احکام، اجتهاد، اوامر، تشریع، تکلیف، حق، حقوق، فروع دین، نواهى و 

ات در حوزه مسائل عقل: ادراك، الهام، برهان، تخیالت، تفکر، ذهن، شناخت، ظن، عقل، علم و... با ارجاع به موضوع 
 .وابسته تنظیم شده است

گیرى از روش ارجاعات انجام یافته است و این پژوهش  تنظیم ساختار علمى موضوعات با نظم الفبایى هماهنگ و با بهره 
هاى پژوهش و در جهت ارائه مالك و میزان، اتقان و اعتبار  سازى، باال بردن توانمندى مرجع و اصولى در جهت ظرفیت

 .ى استهاى دینى علم پژوهش

ساختار معارف قرآن موجود در این مجموعه، اکنون این ظرفیت را در حد باالیى دارد، که مالك سنجش اعتبار و اتقان  
 .هاى کالن دینى از جهت ساختار و ابعاد تحقیق در موضوعات محور پژوهش باشد علمى پژوهش

ها  موضوعات وابسته و پیوسته ثبت شده در سرعنوان نظام موضوعى فرهنگ با توجه به رابطه تکمیل و تکامل اطالعات یا 
هاى موضوعى در حوزه معرفت دینى با رویکرد به این نظام مستند و علمى است  شکل یافته است. به دیگر سخن، پژوهش

 .تواند محورهاى تحقیقات خود را کامل دیده و یا با کاهش روبرو ببیند که مى

هاى علمى، کارشناسى نیز حرکتى علمى و  ریزى هاى پژوهشى، برنامه راى کانونارائه ساختار معارف قرآن در فرهنگ ب 
گر مرزهاى  ها و پیش نیازهاى تحقیقاتى است و از سوى دیگر نشان گر زیر ساخت راهبردى است که از یک سو روشن

 .مشترك و حد فاصل حوزه اطالعات اختصاصى

  



 محدوده اطالعات موضوعات 

هاى بعدى استعداد و ظرفیت  ارف قرآن ارائه شده در فرهنگ در رسیدن به اتقان بیشتر در ویرایشبدون تردید، ساختار مع 
تکامل را داراست اما آنچه در این مرحله تنظیم و تدوین شده است، با قرار گرفتن در میزان سنجش تحقیقات موضوعى، 

 .هاى تحقیقاتى نظام جدیدى را ارائه نموده است ریزى دینى برنامه

نظران و کارشناسان  هاى مذاهب و فرق کالمى، فقهى و... صاحب هاى برجسته در این مجموعه ثبت دیدگاه مشخّصه از 
 .هاى تفسیر، کالم، فقه، علوم قرآن و... است حوزه

در فاز اول فرهنگ موضوعى تفاسیر، بیش از هفتاد مذهب، فرقه و گرایش علمى با موضوعات منسوب و منقول از آنان  
 .ده استثبت ش

هاى رایانه، این اطالعات در لوح فشرده  موضوعات دیدگاهى، بیش از هزاران موضوع است که با توجه به قابلیت برنامه 
 .وجو است صراط، قابل جست

 .روایات تفسیرى در فاز اول فرهنگ به صورت موضوعى ثبت شده است 

وجوگران امکان  و روایات و موارد شأن نزول به جست گذارى خاص و جداسازى روایات تفسیرى در فاز دوم به عالمت 
 .استفاده مستقل از روایات را بخشیده است

موضوع فرعى اطالعات فرهنگ موضوعى  34000هاى ترکیبى، همراه با  هزار نمایه 16000سه هزار سرعنوان موضوعى،  
 .دهد تفاسیر را تشکیل مى

ن مجید، شامل بیش از سیصد جلد تفسیر را در بردارد. که از قرن این موضوعات محتوا معارف بیست تفسیر کامل قرآ 
 .چهارم هجرى تا دوره معاصر تدوین یافته است

رسانى و ارائه مجموعه موضوعات در حجم قابل قبول، اطالعات در سه بخش انجام شده  با توجه به اصول علمى اطالع 
 .است

 .ارجاع در موضوعات هم معنى و مترادفات -1 

 ر علم آگاهى 

 سعادت ر خوشبختى 

 .هاى اصلى خود ارجاع شده است هاى فرعى غیر مستقل به سرعنوان سرعنوان -2 

 احرام ر حج 

 استطاعت ر حج 

 .چنانچه عنوان با دو عنوان هم معنى و مترادف باشند به هر دو عنوان ارجاع شده است 

 استطاعت ر حج 

 استطاعت ر قدرت 



کنند، در صورتى که  ه از وجود نوعى رابطه اطالعاتى میان دو عنوان حکایت مىترکیبى ک -موضوعات فرعى  -3 
 .اطالعات محدود داشته باشند در یک جا آمده و از سرعنوان دیگر ارجاع شده است

 اسراف در انفاق ر انفاق 

 علیه السالم انفاق على بن ابى طالب -انفاق در نمازر 

آنها در نظر محقّقان از قبض و بسطهاى متفاوتى برخوردارند، با یادداشت هاى موضوعى که قلمرو اطالعات  سرعنوان 
 .دامنه محدوده اطالعات تبیین شده است

بخشد در پایان  موضوعاتى که مراجعه به اطالعات آنها معارف موضوعى مورد پژوهش را تکمیل نموده و یا تکامل مى 
 .اطالعات با ارجاع ثبت شده است

هایى هفتگانه  وجوگران در پایان این فرهنگ موضوعى فهرست یابى محققان و جست دست در جهت سرعت و سهولت 
 .تنظیم شده است

 .فهرست الفبایى موضوعات -1 

 .هاى موضوعى نظام یافته فهرست سرعنوان -2 

 .فهرست اعالم، اشخاص -3 

 .ها فهرست ادیان، مذاهب، فرقه -4 

 .ها فهرست جاها و مکان -5 

 .ها ا و زمانفهرست روزه -6 

 ها ها و قوم فهرست قبیله -7 

دستاورد پژوهش در فرهنگ موضوعى تفاسیر، تجربه موفّق کار جمعى، و تحقیقات مبارك گروهى است. که در پروژه در  
راهبردى که به دو شکل،  -مرکز فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبلیغات اسالمى آغاز و انجام یافت. در این پژوهش کلیدى 

، و مجموعه چاپ شده سه جلدى ارائه گردیده است، از آغاز تا پایان، محققان بسیارى از مشهد و قم «صراط»رده، لوح فش
توضیحات بیشتر در مقدمه کتاب ثبت  -حضور داشتند. برخى با همکارى کوتاه مدت و برخى تا پایان راه همراه بودند 

 .شده است

رسانى از حوزه معرفت دینى است. در این رهگذر، مرکز  صر اطالعآورد این تحقیق گروهى، تجربه جدیدى در ع ره 
اند، از همه متفکّران و  هاى خویش را ارائه کرده پژوهانى که تا کنون دیدگاه فرهنگ و معارف قرآن، با تشکر از قرآن

 .هاى خویش را ارسال فرمایند کارشناسان در خواست دارد که دیدگاه

نگارى چهارده  سازى است. اطالعات موضوع ه به تجربیات مرحله نخست در حال آمادهفاز دوم فرهنگ موضوعى با توج 
 .بندى و ساماندهى اطالعات نشر خواهد یافت دوره کامل تفسیرى پایان یافته است. که به یارى خداوند با طبقه



مل اطالعات در تنظیم و یابى به محورهاى تکا پروژه فرهنگ موضوعى تفاسیر، اگر چه به صورت مستقل و در جهت راه 
ها و بسترهاى  اکنون این پژوهش در جایگاه خاص خود زمینه تدوین تفسیر جامع موضوعى قرآن کریم انجام یافت، اما هم

 .جدید و پژوهشى را ایجاد کرده است

ها و تحوالت  هاى علمى مقابله و برخورد با هنگامه در شرایط نوین ارتباطات و تحوالت شتابزده علمى و فرهنگى، روش 
 .گردد هاى گزینش از سهولت بیشترى برخوردار مى هاى پیشین، چنانچه تبیین گردد، راه فکرى، فرهنگى در قرن

هاى روزآمد عرصه فکر و اندیشه  هاى بنیادین راهکار علمى پذیرش عالمانه پدیده توجه به بنیادهاى پژوهشى و پژوهش 
 .است

  
 هاى پژوهشى سازى زمینه 

 -اکنون در فرهنگ موضوعى تفاسیر وجود دارد. با توجه به اصل مدلول مطابقى متن تفاسیر است. جنبه علمى  آنچه هم 
هاى بسیارى را آماده نموده است که به برخى از آنها اشاره  هاى متنوع زمینه پژوهش گونه موضوعات با گرایش تفصیلى این

 :شود مى

 .هاى پیشین ن تدوین تفسیر در سدهفرهنگى دورا -شناسایى فضاى علمى  -1الف:  

 .هاى علمى بیرونى در متن تفاسیر پیشینیان میزان تأثیرگذارى گرایش -2 

 .هاى مثبت و پذیرفته شدن مفسران در تفسیر تشخیص و تعیین و ارائه گرایش -3 

 .هاى طرد شده از سوى هر مفسر در تفسیر خود تشخیص و ارائه گرایش -4 

 .هاى برجسته و مختص و علمى مفسران ایىامتیازات و توان -5 

 .هاى علمى  تفسیر در آیندگان هاى متأخر از تفاسیر پیشین و اثرگذارى گرایش میزان اثر پذیرى تفاسیر دوره -6 

 .هاى مختلف هاى کالمى، فقهى مذاهب و فرقه ها و گرایش تشخیص و تعیین دوران افول اندیشه -7 

  
هاى علمى و مستند را در جهت ترسیم  نگ موضوعى، برگرفته از متن تفاسیر، زمینهب: نظام معارف موجود در فره 

نمودارهاى علمى آماده نموده است. این نمودارها با هدف شناخت تاریخى، بررسى و طرح موضوعات در منابع مکتوب 
 :دستاوردهاى پربارى به همراه دارد؛ از جمله

 .کلیات -حقیقات قرآنى ترسیم نمودارهاى علمى از سیر و جریان ت - 

 .هاى تفسیرى ترسیم نمودار پیدایش و رشد تحقیقات در موضوعات خاص کالمى در تاریخ و دوره - 

 .هاى مذهبى صاحب تفسیر هاى فقهى در تفاسیر با توجه به گرایش تعیین کمیت پژوهش - 

 .در تفاسیرشناسایى و تعیین میزان طرح و بررسى موضوعات اجتماعى و... پیشینه آن  - 

 .هاى خاص ها و مذهب شناخت و تعیین میزان و کمیت بررسى و طرح موضوعات فرقه 

بندى اطالعات از حوزه معرفت دینى است، این گام  رسانى و طبقه فرهنگ موضوعى تفاسیر، تجربه نوینى در عرصه اطالع 
ن نخست خویش نیازمند یارى و یادآورى هاى طبیعى دورا بلند اگر چه در آغاز راه خویش است و با توجه به کاستى



هاى دینى یکسره از نبود اطالعات  نظران و قرآن پژوهان، اما انجام آن این باور را توانمند نموده است که پژوهش صاحب
 .برند مند رنج مى سامان یافته و نظام

سازد و  ش و عرضه آن وارد مىهاى بسیارى را بر پژوه دورى و گاه عدم مراجعه به منابع و متون معتبر علمى آسیب 
رسانى علمى و فاصله بسیار آن با مسیر مطلوب و کارآمد و  هاى اطالع جریان فراگیر دین پژوهى با توجه به ضعف روش

 .هایى فاصله دارد به روز خود از نیازهاى عصرى گام

ز منزلت، اعتبار و اتقان و علمیت در پوشى ا ها، بسنده کردن به حجم آنها، غفلت و یا چشم نگاه کمى و آمارى به پژوهش 
هاى خاص به  ها را تحت تأثیر قرار داده و برآیند علمى جریان پژوهش را در حوزه پژوهش، کاربرد و جایگاه پژوهش

 .مخاطره افکنده است

  
  

   ے ےٍّ

     
  


