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  »ه الرحمن الرحیمبسم اللّ«

)15(قرآن کریم. سوره مبارکه النمل. آیه شریفه

  

  ناشر سخن
  

دانشگاه به  فقید که ازسوي ریاست )( دانشگاه امام صادقفلسفه وجودي 

کارآمد اي متعهد، باتقوا و  کرات مورد توجه قرار گرفته، تربیت نیروي انسانی

در عرصه عمل و نظر است تا از این طریق دانشگاه بتواند نقش اساسی خود 

  را در سطح راهبردي به انجام رساند. 

محوري یاد نمود که وظایف و  اي توان مقوله را می» تربیت«از این حیث 

بـدون  » علـم «یابد؛ زیـرا کـه    هاي دانشگاه، در چارچوب آن معنا می کارویژه

نکه ابزاري در مسیر تعالی و اصالح امور جامعه باشد، عاملی بیش از آ» تزکیه«

  سازد. ساز خواهد بود که سازمان و هویت جامعه را متأثر و دگرگون می مشکل

تـابع اصـول و مبـادي علمـی هسـتند و      » هـا  سیاسـت «از سوي دیگر 

هـا در   توان منکر این تجربه تاریخی شد که استواري و کارآمدي سیاست نمی

مندي از نتـایج آنهاسـت. از ایـن منظـر      هاي علمی و بهره پژوهشگرو انجام 

هاي فکري و اجرایـی   پیشگامان عرصه علم و پژوهش، راهبران اصلی جریان

 ــ  هـاي علمـی   توان آینده درخشانی را بدون توانایی آیند و نمی حساب می به
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گـویی بـه ایـن     در واقع پاسخ» مرجعیت علمی«پژوهشی رقم زد و سخن از 

  بنیادین است.نیاز 

درواقع یک الگوي عملی براي تحقـق ایـده    )( دانشگاه امام صادق

اکنـون ثمـرات    دانشگاه اسالمی در شرایط جهان معاصر است. الگویی که هم

المللی قابل مشاهده است. طبعاً آنچه حاصـل   نیکوي آن در فضاي ملی و بین

گـذاران و   نآمده محصول نیت خالصانه و جهاد علمی مستمر مجموعـه بنیـا  

رود با اتکـاء بـه تأییـدات الهـی و      آموختگان این نهاد است که امید می دانش

جانبه اساتید، دانشجویان و مدیران دانشگاه، بتواند به مرجعی تمام  تالش همه

  عیار در گستره جهانی تبدیل گردد.

باتوجـه بـه شـرایط،     )( معاونت پژوهشی دانشـگاه امـام صـادق   

جامعه در مقطع کنونی با طرحی جامع نسبت به معرفی امکانات و نیازمندي 

ها و باالخره  کارکردي آن ـ دستاوردهاي پژوهشی دانشگاه، ارزیابی سازمانی

قالـب کتـاب،    هـا در  تحلیل شرایط آتی اقدام نموده که نتـایج ایـن پـژوهش   

 ـگردد. هدف از این اقدام  مندان می گزارش، نشریات علمی و.... تقدیم عالقه

اي بزرگ  دردانی از تالش خالصانه تمام کسانی که با آرمان و اندیشهضمن ق

ها و اصالح آنهـا اسـت    درك کاستی ـ  و ادعایی اندك در این راه گام نهادند

مند به طی این طریـق نیـز    تا از این طریق زمینه پرورش نسل جوان و عالقه

 )( دقمکتب علمی امام صافراهم گردد؛ هدفی بزرگ که در نهایت مرجعیت 

  شاءاهللا) (ان المللی به همراه خواهد داشت. را در گستره بین

  

  الحمد وللّه

  معاونت پژوهشی دانشگاه



  

  

  

  

  

  مقدمه 
  

صـحیح از آن،   ةترین متن علمی و تربیتـی اسـت کـه اسـتفاد     قرآن کریم مهم

کردن این  محدودموجب شکوفایی جامعه و رفع مشکالت بشر خواهد شد. 

و پـرداختن بـه    صـرف،  تـالوت و قرائـت   انی در حدترین کتاب آسم بزرگ

الهـی اسـت.    ۀاما متداول در حق این ودیع ؛نابخشودنی امريصوت و لحن، 

ـ  شـود،  ع اسـتیفاء نمـی  اگر امروزه شاهدیم که از این کتاب عزیز، آن اثر متوقّ

بهاست. براي پیشرفت و سعادت خانواده  خاطر مهجور بودن این گنج گران به

بخش و معارف  اینکه خویشتن خویش را به این معجون حیات و جامعه، جز

. باید با قرآن حکیم، حیات انسانی نباید جستیم، راهی دیگر یآن عرضه نما

هـاي  امـور و برنامـه   ۀیابیم و در عمل معلوم سازیم کـه قـرآن در رأس همـ   

جـز اینکـه قـرآن را از    گریزي نیسـت   ،زندگی است و براي تحقق این مهم

  درآوریم و آن را در متن زندگی خود قرار دهیم. مهجوریت به

گـوى   توانـد پاسـخ   کران معارف الهى است که مـى  قرآن کریم، دریاى بی

ها در هر زمـان و   تمامى نیازهاى معنوى، فرهنگى، اخالقى و اجتماعى انسان

مکان باشد و تشنگان معرفت را سیراب کند. لیکن فهم و درك مفاهیم بلنـد  

اى نیست؛  بخش این کتاب آسمانى، کار ساده هاى سعادت امقرآنى و گرفتن پی



14  (جلد اول) تفسیر موضوعی قرآن کریم؛ چیستی و الزامات 

آن نیاز به شرح و تفسیر دارد. بنابراین بر مفسـر الزم اسـت کـه     ۀآی آیه  زیرا

هایى براى آمادگى در جهـت انجـام ایـن کـار      دانش برخورداري ازافزون بر 

و  هـا، بـه قـرآن    این ۀبزرگ، به شرایط زمان خود نیز آشنا بوده و بیش از هم

ترین نشـانه و کلیـد فهـم قـرآن،      شفابخشی آن ایمان داشته باشد، زیرا بزرگ

  ایمان به این کتاب آسمانی است.

افزون بر اینکه یک مجتهد ) ( اهللا محمدرضا مهدوي کنی  تآیحضرت 

ر و و متفکّــ ،مــداري صـادق  شــناس، سیاسـت  ط، عــالمی زمـان یالشـرا  جـامع 

 سـت  ا مى است، از جمله افـرادى معارف اسال ةاندیشمندي برجسته در حوز

هـاي عمـق   نشـانه  کـه  طـوري  ؛ بهکه از سویداى دل به قرآن کریم ایمان دارد

ـ  تـوان بـه وضـوح از خـالل      انی و نـورانی را مـی  اعتقاد و ایمان این عالم رب

هـاي   لـه اگرچـه فرصـت سـال     معظـم  مباحث تفسیري ایشان مشاهده نمود.

اند ولی کمتر  را داشته )( اطباییتلمذ در محضر حضرت عالمه طبتمتمادي 

کـه   ــ  شوند؛ به همین علت ایـن کتـاب   یک مفسر قرآن شناخته می عنوان به

جهـت   از ــ  شاءاهللا در قالب جلدهاي دوم و سوم نیز ادامه خواهد داشت ان

   نظیر است.  مباحث تفسیري ایشان در نوع خود کم ۀطرح و ارائ

 در سـال  )( اسـتاد  حضـرت فـراهم شـده، تقریـرات درسـی      ۀمجموع

علـوم   ۀبراي دانشجویان مقطع دکتري رشـت است که  1381-1380 تحصیلی

تفسـیر موضـوعی قـرآن    « عنـوان با  )( قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق

ین مناسبت، ابتدا به معرفی تفسیر موضوعی ه ااستاد ب .است ارائه شده» کریم

مهم و  ۀ، به تفسیر دو آیعنوان نمونه و مالحظات خاص آن پرداخته و سپس به

ـ  در این خصـوص  برانگیز قرآن کریم بحث  ۀمبارکـ  ةهفـتم سـور   ۀ، یعنـی آی

 ۀمبارکـ  ةام سـور سی ۀو آی ،»تأویل«و » محکم و متشابه«عمران با موضوع  آل

در پایان  )( حضرت استاداند. پرداخته» فطرت«و » دین اسالم«زمر با موضوع 

و نقدهاي جدي و  نمودهاشاره موضوعی شناسی تفاسیر  مباحث نیز به آسیب

  .اند نمودههاي اخیر مطرح شده در سال را بر تفاسیر نگاشته خویشاساسی 
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کریم  آنچه مباحث تفسیري ایشان را از دیگر تفاسیر نگاشته شده بر قرآن

 ۀو خواننـده را بـه مطالعـ    افزایـد  میو بر جذابیت و ارزش آن  نمودهمتمایز 

  د، عبارت است از:کن مى ترغیبعمیق آن 

محـور بـودن در پـرداختن بـه      همسئل. طرح سؤال در ابتداي مباحث و 1

که موجب تحریک ذهن مخاطب و ایجاد دغدغـه جهـت    ؛موضوعات قرآنی

الی ایجاد ؤشک تا زمانی که در ذهن مخاطب س پاسخگویی به مسائل است. بی

در ابتداي ) ( حضرت استادمند به پیگیري مباحث نخواهد بود. نشود، عالقه

توجه به مخاطبان مستقیم این مباحث که دانشجویان  و بامباحث تفسیري خود 

و جهت آشنا کردن مخاطب با  پردازند میال ؤبه طرح ساند،  دکتري بوده ةدور

. دارند ، نظرات مختلف در خصوص موضوع مورد بحث را نیز بیان میهمسئل

ن این مباحـث نظـر دارد و   شده به تمامی مخاطبا  ست سؤاالت طرح ا بدیهی

ر پیگیـري مکـرّ  موجب تشحیذ ذهن خوانندگان محترم این کتاب نیز هست. 

که در مواردي  ـ  حاضر در کالس مباحث در جلسات بعد توسط دانشجویانِ

درگیرشدن ذهن  ةدهند نشان ـ  گسیختگی نظم جلسات شده موجب از همنیز 

تاد فرزانه در تربیت شاگرد مخاطبان با موضوع است که خود بیانگر هنر این اس

  .باشد میر در قرآن کریم نیز روش تدبصحیح و آموزش 

ذکر است که مالك اصـلی در تهیـه و تنظـیم ایـن اثـر، موضـوع        الزم به

در  زیـرا مباحث بوده و به همین دلیل نظم جلسات نادیده گرفته شده اسـت  

ده کـه  هاي متعدد دانشجویان از مباحـث پیشـین بـو   هر جلسه، شاهد پرسش

  استاد را ناگزیر از پرداختن و تفصیل بیشتر آن مباحث کرده است.

اعـم از   ،. تفصیل نظرات عالمـان و اندیشـمندان قرآنـی جهـان اسـالم     2

ت و ضعف و سپس نقد عالمانه و ت و بیان نقاط قوشیعه و اهل سنّ مفسران

. ایشـان،  است )( ، ویژگی دیگر روش تفسیري حضرت استادها آن ۀمنصفان

، )( عنوان شاگرد عالمـه طباطبـایی   به یشضمن فروتنی تمام در معرفی خو

حال به تقریر نظرات این عالم فرزانه پرداخته و در مواردي با ظرافت  در عین
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دهنـد.  را شرح می دمورد تأیید خو ۀو ادلّ نمودهرا نیز بیان  یشتمام، نظر خو

مباحـث  حـد ممکـن،   در تهیه و تنظیم این اثر تالش شده تـا  به همین علت 

ـ المدر تفسیر شریف  )( طرح شده، با نظرات عالمه طباطبایی مقایسـه   زانی

فهـیم و   ةدرج گـردد تـا خواننـد    یسنوادر پ ایشان و نظرات شود و مطالب

هاي میان نظرات این دو عالم ها و افتراقسهولت، مشابهت مند بتواند بهعالقه

   اندیشمند و فرزانه را درك کند.

ســیر ابــه نقــد نظــرات مطــرح در تف )( حضــرت اســتادردي نیــز در مــوا

 ةدهنـد  کـه نشـان   پردازنـد  میت المنار و دیگر کتب عالمان اهل سنّالغیب،  مفاتیح

جهـان  تفاسـیر  در  علمـی  ط این استاد فرهیخته به مباحـث مطـرح  آشنایی و تسلّ

  است.له  اي از معظم شده و گویاي وجه علمیِ کمتر شناختهاسالم 

و  ،مـتقن هاي لالح مباحث مختلف با تأکید بر دالیل استوار، استد. طر3

یـک تفسـیر    )( آن است کـه حضـرت اسـتاد   مؤید  ،متعدد آیات و روایات

اجمـالی   ۀبـر جـاي گذاشـته اسـت. مطالعـ      خویشعلمى، جامع و معتبر از 

شـدت   دهد ایشان بهنشان می )( اهللا مهدوي کنی تآیمجموعه آثار تفسیري 

مباحث سطحی اجتناب کرده و تالش دارند تا در پـرداختن بـه هـر    از طرح 

و  دهندش قرار وموضوع، تمامی زوایا و ابعاد مختلف آن را مورد مداقّه و کا

شک این اقدام  تبیین نمایند. بی و متقن متعدد ۀادلّ اتّکايرا به  خویشنظرات 

 ۀي روحیگیر که موجب شکل داردایشان  ۀقانعلمی و محقّ ۀروحی حکایت از

  شود.گري در دانشجویان نیز میتحقیق و پژوهش

مداري صادق و مدیري  عنوان سیاست به )( حضرت استاد. از آنجا که 4

، فردى آشنا به شرایط زمـان و آگـاه از مسـائل اجتمـاعى و سیاسـى      مجرّب

جهان اسـالم بـوده، در ضـمن تفسـیر آیـات قرآنـى، بـه بیـان مشـکالت و          

 .ویژه نسل جوان پرداخته است و سیاسى مسلمانان، بههاى اجتماعى  گرفتارى

رو است. ایشان تـالش   ها روبه ویژه مشکالتى که امروزه جهان اسالم با آن هب

حلى براى از میان بردن این   هاى قرآنى، راه گیرى از مفاهیم و پیام دارد با بهره
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 1له معظمر و دیگر آثاتفسیري این کتاب  ۀمشکالت ارائه دهد. بنابراین، مطالع

مــداران و  منــد بــه انقـالب اســالمى ایـران و سیاســت  بـراى جوانــان عالقـه  

  امور کشور و جهان اسالم بسیار سودمند خواهد بود. ةاندرکاران ادار دست

  چند تذکر:

این مباحث در کـالس درس، حضـرت    ۀبه اقتضاي فضاي آموزشی ارائ

ث، تنها به بیـان چنـد   در اشاره به آیات قرآنی و روایات مورد بح )( استاد

اند که به همین علت سعی شده در پانویس، اصـل آیـات و   جمله اکتفا کرده

ها درج شود. همچنـین از آنجـا کـه     روایات به همراه نشانی دقیق و معتبر آن

این مباحث، مستقیماً براي دانشجویان مقطع دکتري علوم قرآن و حدیث بیان 

ه بـراي عمـوم مخاطبـان،    شده، جهت فهم اصطالحات تخصصی ایـن رشـت  

طور کلـی تـالش شـده تـا      توضیحی اجمالی در پانویس بیان شده است و به

  اي دقیق و منظم مستندسازي شود.گونه به )( بیانات حضرت استاد ۀمجموع

هاي متعددي توسـط دانشـجویان در خـالل    همچنین از آنجا که پرسش

هـا   ویی بـه آن استاد با صبر و حوصـله بـه پاسـخگ    کهشده کالس مطرح می

اند، لذا جهت یکسان و روان شدن مباحث، متن سـؤاالت حـذف، و   پرداخته

هـا  پاسخ استاد در قالب موضوعی مشخص تبیین شده است. برخی پرسـش 

اند، ولـیکن  نیز خارج از موضوع کالس بوده که در این مجموعه حذف شده

  ت.علمی اثر موجود اس ةها جهت مستندسازي، در پروند متن کامل آن

عنوان این کتاب در اختیار دارید حاصـل   گرامی به ةآنچه که شما خوانند

هـایی   سال گذشته دچـار وقفـه   13ست که اگرچه در حدود  یک کار گروهی

                                                   
، نشر مرکز اسناد انقـالب اسـالمی   »اهللا مهدوي کنی خاطرات آیت«کتاب  ۀویژه مطالع . به1

هاي  ها و سخنرانی سیاست اخالقی و اخالق سیاسی؛ مجموعه خطبه«) و نیز کتاب 1385(

) در این 1393( )( صادق نشر دانشگاه امام ،»تهران  اهللا مهدوي کنی در نماز جمعه آیت

 خصوص راهگشاست.
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این  ۀزمان با ارائ شده ولی همواره رو به تکامل داشته است. در این میان، هم

نوارهاي طریق  ، از1380  در سال تحصیلی )( درس از سوي حضرت استاد

پیگیري و بـه کمـک گروهـی از دانشـجویان      له صوتی، مباحث درسیِ معظم

شده ها اقدام  سازي متن نوارها و کتابت آن علوم قرآن و حدیث به پیاده ۀرشت

ول محترم وقت ئجا الزم است از همکاري آقاي علی سیفیان، مس . همیناست

ري، دانشـجوي  و آقاي مجتبـی منتظـ   )( اهللا مهدوي کنی تدفتر حضرت آی

  ارشد علوم قرآن و حدیث قدردانی نماییم.  وقت کارشناسی

اي مفصل از اوراق مکتـوب کـه    شده در قالب مجموعه مطالب گردآوري

اي چندسـاله،   حاصل سه درس در سه نیمسال آموزشـی بـود پـس از وقفـه    

سازي و انتشار در اختیار معاونت پژوهشی  براي آماده 1390نخست در سال 

طور کامل اسکن شد. سپس در سـال   به 1392قرار گرفت و تا سال  دانشگاه

ولیت خطیر ئپور، مس شدن آقاي محمد جانی با ابراز عالقمندي و اضافه 1393

تدوین، تبویب، تنقیح و مستندسازي علمی متن تقریرهـاي درسـی حضـرت    

در عهده گرفت. بازخوانی متن نهایی اثر را نیز آقـاي نـا   را ایشان به )( استاد

هـاي   ها و سـخنرانی  خطبه ۀتدوین مجموع ۀواسط به ـ جعفري انجام داده که

و نیـز  1377تـا   1359هاي  تهران (در طول سال ۀله در نمازهاي جمع معظم (

آشـنایی   ـ 1393تا  1390هاي  ارتباط کاري نزدیک در خدمت استاد در سال

له داشت. بیشتري با کالم و گفتار معظم  

 )( به نقشی که ما شاگردان غیرمستقیم حضرت استاد بدیهی است با توجه

له و تدوین، مستندسـازي علمـی و    در تقریر مباحث علمی و تفسیري معظم

ایـم، هرگونـه کاسـتی و ضـعف در      عهده داشته ویرایش متن جهت انتشار به

جمله در متن، ترجمـه   خصوص مستندات (از ویژه در مطالب این کتاب و به

اینجانبان  ةعهد ها) به یسنو اایات و سایر منابع مکمل در پو نشانی آیات و رو

گونه موارد بـه تکمیـل    بوده و امیدواریم خوانندگان محترم کتاب با تذکّر این

  کتاب یاري رسانند. 
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دانیم از آقایان دکتر عادل پیغامی، معاون محترم  در پایان بر خود الزم می

ي، مدیرکل محترم پـژوهش و  پژوهشی دانشگاه و نیز دکتر محمدرضا عطارد

ـ ئنشر دانشگاه و سایر مس اهللا  توالن محترم دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آی

بابت فراهم نمودن مقدمات و پشتیبانی از تولید و نشر ایـن   )( مهدوي کنی

اثر قدردانی نماییم. همچنین از اسـتاد بزرگـوار، جنـاب آقـاي دکتـر عبـاس       

رزیـابی علمـی اثـر را پذیرفتنـد و بـا      ولیت داوري و ائپور کـه مسـ   مصالیی

رهنمودهاي خویش در ارتقـاي کیفـی و علمـی آن کوشـیدند سپاسـگزاري      

 )( عصـر  نماییم. باشد که این خدمت ناچیز، در پیشگاه حضـرت ولـى   می

  پذیرفته شود و موجب رحمت براي آن استاد و مربی فرزانه باشد.

  

  پور دکتر محمد جانی

   قرآن و حدیث  دکتري علوم

  )دانشگاه امام صادق (

  علمی دانشگاه اصفهان  و عضو هیأت

  1394شهریور 
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