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 کتاب زندگی 
چگونه می توان با قرآن انس گرفت؟

   زندگی با قرآن
مرور چندخاطره قرآنی از حضرت آیت هللا خامنه ای

   قرآن، مهم ترین منبع معرفتی رهبر انقالب
یادداشتی از حجت االسام سعید صلح میرزاییی

   هدایِت قرآنی
نگاهی به آیات پرکاربرد در بیانات حضرت آیت هللا خامنه ای

      قرآن؛ خاستگاه مفاهیم بیانیه »گام دوم« انقالب اسالمی 
گفت وگو با حجت االسام و المسلمین محسن قرائتی

      استنباط معیارها از ویژگی های روش تفسیر حضرت آیت هللا خامنه ای است 
گفتاری از حجت االسام والمسلمین علی خیاط 

  قرآن،  کتاب تبيين همه  نیازها و تکالیف انسان 
یادداشتی از حجت االسام برات محمد هدایتی

     اندیشه حکمرانی قرآنی
گفت وگو با حجت االسام والمسلمین نجف لک زاییی

   در محضر قرآن 
قاب های ماندگار

»قـرآن کتاب زندگـی اسـت.« )۱۳۹۹/۲/۶( و بـرای زندگی کـردن با قـرآن، باید به آن تمسـک کرد و برای تمسـک 

بـه آن، »خواندن و تـاوت قـرآن قـدم اول اسـت« )۱۳8۳/۶/۲۶(، امـا قدم آخر نیسـت، بلکـه »اول، آشـناییى و 

انس با قرآن الزم اسـت. بعـد، مفاهیم قرآنـى را به صورت سـطور قطعى و مجسـم برنامه زندگى در مقابل چشـم 

نگه داشـتن« )۱۳8۳/۶/۲۶(؛ لـذا، »خوانـدن قـرآن ... مقدمـه  فهمیـدن اسـت و فهمیـدن مقدمـه  عمل کـردن 

اسـت.«  )۱۳۹۷/۲/۶(ایـن یادداشـت، درصـدد تبییـن سـه مرحلـه مذکـور اسـت کـه فراینـد رسـیدن بـه زندگی 

قرآنـی محسـوب می شـود.

    مرحله اول: آشناییی و انس با قرآن

 اولیـن مرحلـه، آشـناییی بـا قـرآن اسـت. »متأسـفانه اکثـر مـردم مـا از الفـاظ آیـات کریمـه قـرآن، مسـتقیم کمتـر 

تى بخواهـد به قرآن عمل کنـد، قدم اّولش 
ّ
اسـتفاده می کنند.« )۱۳۹۶/۳/۶( این در حالی اسـت کـه »اگر یک مل

آشـناییى با همین الفاظ و ظواهر قرآن اسـت.« )۱۳۶8/۱۱/۲۰( باید دانسـت »تـا وقتی عموم مردم بـا ظاهر قرآن 

آشـنا نشـوند، تحقق بخشـیدن به نظام قرآنی در متـن جامعه آسـان و ممکـن نمی نمایـد.« )۱۳۶۰/۱۱/۲۰(

         گام های آشناییی با متن قرآن کریم

 برای آشـناییی و انس با قـرآن، چند گام اساسـی باید برداشـت: »قـدِم اّول، یاد گرفتـن متن قرآن اسـت و این باید 

روزبـه روز زیـاد شـود« )۱۳۷۷/۹/۱(، به طـوری کـه »همـه  مـردم در ایـن کشـور، قادر بـه روخوانـی قرآن باشـند.« 

)۱۳۶۹/۱/۱۹( تاوت نیـز این گونه باشـد: »باید تـاوت را تکرار کرد؛ بایـد قـرآن را از اّول تا آخر خوانـد و تمام کرد، 

دوباره شـروع کرد، از سـر تا آخر و پیوسـته و پیی در�یی بایـد قرآن را اسـتفاده کـرد.« )۱۴۰۱/۱/۱۴(

 گام دوم، حفـظ قـرآن اسـت؛ زیرا »حفـظ قرآن مایـه  ُانـس بـا قـرآن اسـت.« )۱۳۹۶/۲/۷( از طرفی دیگـر، »حفظ 

قرآن ... یک مقدمه خوبی اسـت بـرای تدبـر« )۱۳۹۲/۴/۱۹(؛ بنابراین، اگـر »حفظ قرآن رایج بشـود، انس با قرآن 

چگونه می توان با قرآن انس گرفت؟

 کتاب زندگی 
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در بیـن اقشـار مختلـف جامعـه رواج پیدا بکنـد، جامعـه براى عمـل به قـرآن نزدیک می شـود.« 

)۱۳۹۳/۳/۱۳( این سـخن کـه »باید ده میلیـون نفر حافـظ قرآن داشـته باشـیم« )۱۳۹۰/۵/۱۱( 

در حقیقت بـرای رسـیدن به همیـن هدف متعالی اسـت.

         راهکارهای انس با قرآن

برای اینکه انس با قرآن در جامعه رواج پید اکند، چند راهکار مهم وجود دارد:

 اولیـن راهـکار، برگـزاری جلسـات تـاوت قـرآن اسـت. »اگـر بخواهیـم همـه قـرآن را بیاموزنـد، 
عـده ای بایـد در اوج قـرار گیرنـد.« )۱۳۷۷/۹/۱( دلیـل ایـن امـر، روشـن اسـت؛ چـرا کـه »در هـر 

جامعـه ای، اگر مـا بخواهیـم رسـمی را رواج بدهیـم ... بایـد از آن رسـم، نقطه هـای اوجـی در این 

 این رسـم رواج پیدا نخواهـد کرد ... پـس، اگر می خواهیـم همه مردم 
ّ

جامعه داشـته باشـیم؛ واال

در قرآن اوج پیدا کنند، باید قله داشـته باشـیم« )۱۳۶۹/۱/۱۹(؛ لذا، اسـاس »این جلسـات و این 

ترغیب ها بـه تاوت هـای خـوب، مقدمه اسـت بـرای اینکـه جامعه              ما انـس با قـرآن پیـدا کند.« 

 )۱۳88/۵/۳۱(

 دومیـن راهـکار، برگـزاری مسـابقات قرآنـی اسـت. »یکـی از محسـنات بـزرگ ایـن جلسـات 
مسـابقه قرآنـی ... این اسـت کـه جوان هـای ما، مـردم گوناگـون، طبقـات مختلـف با قـرآن ُانس 

اظ 
ّ

پیـدا می کننـد« )۱۳۹۵/۲/۲۹(؛ لـذا ،»این مسـابقات قرآنی، اینـی که ما بـه تربیت قـّراء و حف

دل بسـتیم، به خاطـر ایـن اسـت؛ این ها همـه اش مقدمـه اسـت، ولی مقدمـات الزمی اسـت.« 

)۱۳8۹/۴/۲۴(

آیین 
ترتیل خوانی 

قرآن کریم  
به صورت 

دسته جمعی



 سـومین راهکار ، »این اسـت که مسـاجد یک محل ... هر کدام از این ها 
یک پایـگاه قرآنی باشـند و با هـم ارتباط داشـته باشـند؛ این هـا بروند به 

مهمانـی آن هـا، آن هـا بیایند به جلسـه این هـا؛ با هـم مسـابقه بدهند.« 

)۱۴۰۱/۱/۱۴(  عـاوه بـر همـه این هـا، خـود شـخص نیـز بایـد بـرای خـود 

برنامه ریزی کنـد؛ لذا، توصیه می شـود »هر روز، ولو نصـف صفحه، قرآن 

بخوانید.« )۱۳۹۱/۷/۲۰(

    مرحله دوم: فهم قرآن

 گفته شـد که »خواندن قرآن ... مقدمه  فهمیدن اسـت.« )۱۳۹۷/۲/۶( 

همچنین باید توجه داشـت که »فهم معـارف قرآنی هـم درجاتی دارد.« 

)۱۳8۹/۵/۲۱(

الف. تدبر در قرآن
 اولین مرتبه فهم قرآن، تدبر اسـت. »تدبر، یعنی اندیشـیدن در مفاهیم 

قرآنـی« )۱۳۷۷/۹/۱(؛ بـه ایـن معنـا کـه »قـرآن را نمی شـود سرسـری 

خواند و گذشـت؛ قـرآن احتیـاج دارد بـه تدبـر، تکیه  بـر روی هـر کلمه ای 

از کلمـات و هـر ترکیبـی از ترکیب هـای کامـی و لفظـی.« )۱۳۹۱/۴/۳۱( 

ضمـن اینکـه شـیوه تدبـر بایـد این گونـه باشـد کـه » قـرآن را به معنـای 

حقیقـِی مخاطـب قـرار گرفتـِن در مقابـل خـدا، بخوانیـد و در آن تدبـر 

کنید.« )۱۳8۶/۶/۲۲( همچنین نباید به خاطر مراقبت از تفسـیربه رأی، 

از تدبر منصرف شـد؛ زیـرا »اصًال تدبـر برای تفسـیرکردن نیسـت ... اصًال 

به مرحلـه تفسـیرکردن و تعبیرکـردن نمی رسـد.« )۱۳۷۷/۷/۱8( و برای 

فهم آیات »مـردم معمولی کـه عربی هـم نخواندند، می تواننـد مراجعه 

بـه تفاسـیر و بـه ترجمه هـا بکننـد« )۱۳8۹/۵/۲۱(، ولـی بایـد توجـه 

داشـت »از روی ترجمـه یک چیـزک سـایه روشـنی به دسـت می آورند.« 

)۱۳۷۱/۲/۱۶(

ب. تحقیق در قرآن
اهمیـت ایـن مرتبـه، آنـگاه روشـن می شـود کـه بدانیـم معـارف قرآنـی 

»باید تبدیل بشـود بـه گفتمان های عمومـی در بین مردم؛ آن قـدر تکرار 

یکی از راهکارهای ترویج  انس 
با قرآن در جامعه، این است که 
مساجد یک محل ... هر کدام از 
این ها یک پایگاه قرآنی باشند 
و با هم ارتباط داشــته باشند؛ 
این ها بروند به مهمانی آن ها، 
هم مسابقه بدهند.آن ها بیایند به جلسه این ها؛ با 
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بشـود، آن قدر کار بشـود، آن قـدر درباره اش تحقیق بشـود، آن قـدر بنویسـند ... که این ها بشـود جـزو واضحات و 

بینـات جامعه اسـامی.« )۱۳۹۶/۲/۷( 

حساســیت ایــن مرحلــه اقتضــا می کنــد کــه در پژوهش هــای قرآنــی »مقدمات و مبــادی فهــم قــرآن را کــه از جمله 

آن هــا همیــن آشــناییی بــا زبــان، آشــناییی بــا نــکات و دقایــق زبــان، آشــناییی بــا بعضــی از مبانی اصــول فقه اســت 

... این هــا را بایــد فهمیــد« )۱۳88/۷/۲8( و افــرادی بایــد وارد ایــن عرصــه بشــوند کــه »از جمــود و تحجــر فکــری 

ــن اســت کــه یــک آدم بی صاحیــت و نیمه ســواد و التقاطــی وارد  دور باشــند؛ چــون از ایــن طــرف یــک خطــر ای

اســتنباط های جدیــد از آیــات الهــی بشــود، از  آن طــرف هــم ایــن خطــر وجــود دارد کــه یــک آدم متحجــر کــه هنــوز 

ــود.«  ــد وارد بش ــده بخواه ــل نش ــرای او ح ــت ب ــت و حکوم ــی و سیاس ــی اجتماع ــن در زندگ ــت دی ــئله دخال مس

)۱۳۹۹/۱۲/۴(

    مرحله سوم: عمل به قرآن

همان طور که گفتیـم، دو مرحله قبل »مقدمـه برای حاکمیت فضـای فرهنگی قرآن در ذهن جامعه  ما ]اسـت[.« 

)۱۳8۶/۰۶/۲۲( در حقیقت، »عمل به قرآن، اسـاس و محور احیاء قرآن اسـت.« )۱۳8۵/۷/۴( نکته مهم اینکه 

»ما امـروز به قـرآن احتیاج داریم؛ هـم در زندگی شـخصی مان، هـم در زندگی اجتماعـی، هم در سیاسـتمان، هم 

در سـلوک حکومتی خودمان به قرآن احتیاج داریم.« )۱۳۹۷/۲/۶( 

در مقابـل، برخـی روشـن فکران غـرب زده، قـرآن را منحصـر بـه زندگـی فـردی و اخـروی می کننـد، امـا بطـان این 

دیدگاِه ظاهرًا علمی و باطنًا سیاسـی، چنان آشـکار اسـت که باید گفت »آن کسـانی که قرآن و اسـام را به مسائل 

شـخصی و عبـادی و ماننـد این هـا منحصـر می کننـد ... انصافـًا با قـرآن آشـنا نیسـتند، قـرآن را نشـناخته اند؛ باید 

گفت قرآن را نخوانده انـد« )۱۴۰۰/۱/۲۵( و »اگر کسـی این قضیه را انکار کنـد قطعًا به بینات قـرآن توّجه نکرده.« 

)۱۴۰۰/8/۲(

         ابعاد عمل به قرآن

 بنابراین، عمل به قـرآن، یک مقوله چند بعدی اسـت. در بعـد اخاق و معنویت، »انسـان ها اگر در پیـی ارتباط با 

خدای متعال و صفای معنوی و روحی و آشـناییی با مقام قرب الهی هسـتند، راهش قرآن اسـت« )۱۳۹۰/۵/۱۱(؛ 

لذا، »انس با قرآن از هـر واعظی، از هر رفیق ناصحی، از هر درسـی برای انسـان مفیدتر اسـت.« )۱۳8۶/8/۲۳(

 در بعـد علـم و دانـش، »انسـان ها اگـر طالـب علم انـد و به وسـیله معرفـت و آگاهـی و علـم می خواهنـد زندگـی 

را رونـق ببخشـند و راحـت و رفـاه را بـرای خودشـان تأمیـن کننـد، راهـش به وسـیله  قـرآن نشـان داده می شـود.« 

)۱۳۹۰/۵/۱۱( در بعـد سـبک زندگـی نیـز، مبنـا بایـد »سـبک زندگـی را منطبـق بـا قـرآن قـرار دادن ]باشـد[.« 

)۱۳۹۲/۴/۱۹(  متأسـفانه کسـانی »ما را سـوق دادند به سـمت زندگی کسـانی که دل و جانشـان خالی بـود از نور 

معنویـت؛ در سـبک زندگـی، در کیفیـت پوشـش، در کیفیـت راه رفتـن، 

در کیفیـت معاشـرت ها و ارتباطـات اجتماعـی.« ایـن در حالـی اسـت 

کـه »راه زندگـی درسـت را و سـبک زندگـی سـعادت آمیز را قـرآن بـه روی 

مـا بـاز می کنـد« )۱۳۹۲/۳/۱8(؛ بـه ایـن شـیوه کـه »قواعـد زندگـی را 

مشـخص می کند.« )۱۳۹۹/۲/۶(  در بعد عدالت، »انسان ها اگر طالب 

عدالت اند و از ظلـم بیزارند، راه مبارزه  بـا ظلم را باید از قـرآن فرابگیرند« 

)۱۳۹۰/۵/۱۱(؛ لـذا، می بینیم »امروز در دنیای اسـام، از شـرق اسـام تا 

غرب اسـام، اگـر کسـانی بخواهنـد شـعار عدالـت بدهنـد، شـعار آزادی 

و اسـتقال بدهند، شـعار عـزت بدهنـد، قـرآن را سـر دسـت می گیرند.« 

)۱۳۹۲/۳/۱8( در بعـد حکومـت و حاکمیـت کـه واالتریـن سـطح عمل 

به قرآن اسـت، همـه زحمـات و تاش هـا و عمل ها »بـرای این اسـت که 

حکومـت الهـی و حاکمیـت قـرآن بر جامعـه  بشـری اسـتقرار پیـدا کند.« 

)۱۳۷۲/۵/۵( »هدف، حکومت قرآنی و اسامی است« )۱۳۹۰/۱۱/۱۰(؛ 

یعنی »تشـکیل حکومتـی بـر پایـه مبانـی قـرآن.« )۱۳۷۷/۳/۲۱( دلیل 

مهم تر بـودن این بعـد از عمل به قـرآن این اسـت که اساسـًا »آن عاملی 

که در اسـام ضامـن اجرای احکام اسـت، حکومـت اسـامی و حاکمیت 

احـکام قـرآن اسـت« )۱۳۷8/۱/۱۶(؛ لـذا، »خود اصـل تحقـق جمهوری 

اسـامی اسـت؛ این تجسـد قرآن اسـت.« )۱۳88/۷/۲8(

         آثار عمل به قرآن

اثر اصلی و نهاییی عمل به قرآن، رسـیدن به حیات طیبه اسـت. »حیات 

طیبه یعنی چه؟ زندگـی پاکیزه یعنی چـه؟ یعنی زندگی ای کـه در آن، هم 

روح انسـان، هـم جسـم انسـان، هـم دنیـای انسـان، هـم آخرت انسـان 

تأمیـن اسـت؛ زندگـی فـردی در آن تأمیـن اسـت، آرامـش روحـی در آن 

هست، سـکینه و اطمینان در آن هست، آسایش جسـمانی در آن وجود 

دارد؛ فوائد اجتماعی، سـعادت اجتماعـی، عزت اجتماعی، اسـتقال و 

آزادی عمومی هـم در آن تأمین اسـت.« )۱۳8۹/۴/۲۴( 

باید بـاور کنیم »جوامع بشـری اگر بـه دسـتوراِت کاربردی قـرآن ... عمل 

بکننـد، بـدون تردیـد از همـه این مشـکات نجـات پیـدا خواهنـد کرد.« 

 )۱۳۹۹/۲/۶(

حیات طیبه یعنی چه؟ زندگی 
پاکیــزه یعنــی چــه؟ یعنــی 
زندگی ای کــه در آن، هــم روح 
انسان، هم جسم انسان، هم 
دنیای انسان، هم آخرت انسان 
تأمین است؛ زندگی فردی در آن 
تأمین است، آرامش روحی در 
آن هست، سکینه و اطمینان در 
آن هست، آسایش جسمانی در 
آن وجود دارد؛ فوائد اجتماعی، 
عــزت  اجتماعــی،  ســعادت 
اجتماعــی، اســتقالل و آزادی 
عمومی هم در آن تأمین است.
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مرور چندخاطره قرآنی از حضرت آیت هللا خامنه ای

      پرورش با قصه های قرآنی مادر

ما وقتی بچه بودیم، همه می نشستیم و مادرم قرآن می خواند؛ خیلی هم 

قرآن را شیرین و قشنگ  می خواند. ماها دورش جمع می شدیم و برای ما 

به مناسبت، آیه هاییی که در مورد زندگی پیامبران  هست، می گفت. من 

خودم اولین بار، زندگی حضرت موسی، زندگی حضرت ابراهیم و بعضی 

پیامبران  دیگر را از مادرم – به این مناسبت – شنیدم. قرآن که می خواند 

به این جا که می رسید، بنا می کرد به  شرح دادن. 

 گفت و شنود رهبر معظم انقالب با گروهی از نوجوانان و جوانان،

 ۱۴ بهمن ۱۳۷۶

      روزی که آیت هللا خامنه ای ممنوع التفسیر شد

به مجرد ورود به مشهد که سال چهل وسه بود، جوان ها و روشنفکرها 

و یک عده از افرادی که خب دورادور با ما یک آشـــنائی هاییی داشتند و 

اینها، شنیدند من آمدم مشهد و بناست بمانم، آمدند دور و بر ما و از من 

خواستند که من برایشان جلسات درس و این چیزها درست کنم. ما هم 

شروع کردیم. 

از سال چهل وسه چندین اقدام من کردم. یک اقدام، شروع یک درس قرآن 

بود، که درس تفسیر بود، برای یک عده ای از مردم که جوان ها و دانشجوها 

و محصلین و اینها می آمدند...

بعد، یک درس تفسیر شـــروع کردم، که در حوزه ی علمیه ی مشهد هیچ 

درس تفسیری تا آن وقت نبود و الاقل به طور عمومی نبود. 

بعد از این که من درس تفسیر را شروع کردم که سال چهل وهفت بود -که 

درس تفسیر شروع کردم- بعد البته یک درس تفسیر ارزنده ی خوبی از 

طرف یکی از علمای بزرگ مشهد شروع شد لکن تا آن زمانی که ما شروع 

کردیم درسی نبود و آن درس هم مجمع طاب و فضا و جوانهای �رشور 

آشناییی و انس حضرت آیت هللا خامنه ای با قرآن از همان دوران کودکی و از درون خانواده در 

شخصیت ایشان نهادینه شد. توجه جدی به قرآن در مقاطع مختلف زندگی ایشان حضور پررنگی 

داشته و اتفاقات و خاطرات متعدد و جذابی از این همراهی رقم خورده است؛ از دوران کودکی 

گرفته تا سال های جوانی و طلبگی و مبارزه، و در سال های �س از �یروزی انقاب اسامی هم 

جلسات تفسیر و جلسه ی ثابت سالیانه با قاریان و فعاالن قرآنی و... .

در این بخش چند خاطره ی قرآنی رهبر انقاب را براساس بیانات ایشان بازخوانی کرده ایم.

از سال چهل وسه چندین اقدام زندگی با قرآن
من کردم. یک اقدام، شروع یک 
درس قرآن بود، که درس تفسیر 
بود، برای یک عده ای از مردم که 
و اینها می آمدند...جوان ها و دانشجوها و محصلین 
بعد، یک درس تفســیر شــروع 
کــردم، کــه در حــوزه ی علمیه ی 
مشــهد هیچ درس تفســیری تا 
عمومی نبود. آن وقــت نبــود و الاقل بــه طور 
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حوزه ی علمیه بود و این درس پنج سال ادامه پیدا کرد یعنی از سال چهل وهفت تا سال پنجاه ویک 

ادامه داشت، و سال پنجاه ویک ساواک این درس را تعطیل کرد که من بعد تبدیلش کردم به درسی 

از عقاید. 

بعد باز �یرو این دیدم که جوان های دانشجو کمتر می توانند به این درس طلبه ها که در حوزه ی 

علمیه و در مرکز حوزه، مدرسه ی میرزاجعفر تشکیل می شد که مرکز و قلب حوزه ی علمیه بود، کمتر 

می توانند آن جا بیایند، من یک درسی مخصوص دانشجوها شروع کردم، درس تفسیر قرآن که بسیار 

پرشور و جالب بود و بیشتِر آن کسانی که در آن درس ها شرکت می کردند،بلکه همه شان شاید، آن 

عده ی چند صد نفری که شرکت می کردند، بعدها همه جزو این گروههای مبارز و انقابی بودند.

ســـاواک هم مرتبًا مزاحم بود... درس را تعطیل می کردند، من را می خواســـتند، شـــاگردها را 

می خواستند، اندک چیزی را بهانه می گرفتند.  باألخره هم بعد از مدتی آن درس را تعطیل کردند، 

این درس تفسیر جوان ها را هم مثل آن درس دیگر تعطیل کردند و بنده ممنوع التفسیر شدم در 

مشهد، یعنی سخنرانی اگر می کردم یک جاییی اشکال نداشت اما تفسیر قرآن حق نداشتم بگویم. 

من بعد از این که این درس ها تعطیل شد، نماز جماعت می رفتم در یکی از مساجد مشهد به نام 

مسجد کرامت و همچنین مسجد دیگری به نام مسجد امام حســـن، امام جماعت بودم در دو 

مسجد. 

آن جا بعد از نماز، هر شب بدون هیچ تعطیلی و وقفه ای ما معارف اسامی را از روی متون اسامی 

بیان می کردیم، چه حدیث و چه نهج الباغه به خصوص و چه قرآن و این شیوه ی تخته نویسی 

را یعنی بردن تخته سیاه توی مسجد و نوشـــتن روی تخته و ارائه ی به مردم از طریق سمعی و 

بصری این را ما در مشهد باب کردیم که خیلی هم عاقه مند �یدا کرد، 

جمعیت های زیادی جمع می شدند، آن زمان های دوران اختناق که خب 

جمعیت ها مثل امروز، امروز جمعیت ها صحبت یک میلیون و �انصد 

هزار و اینهاست، آن وقتها هزار نفر، دو هزار نفر، سه هزار نفر، پنج هزار نفر 

جمعیت جمع می شد، اما آن جلسات ما گاهی چند هزار نفر جمعیت 

جمع می شدند، توی خیابانها �ر می شد دور وبر و جلسات خیلی موفق 

و خوبی بود، باألخره آنها را هم تعطیل کردند، یعنی ساواک باز بنده را 

خواستند و گفتند که این مسجد کرامت باید تعطیل بشود.

مصاحبه با صداوسیما پس از مراسم تحلیف ریاست جمهوری  ۱۳۶۰/۰۷/۱۹

      جلســـه قرآنی که آیت هللا خامنه ای در آن شرکت 
نکرد!

در گذشته این همه تاوت کننده ی قرآن، این همه حافظ قرآن، این همه 

آشنای با متن قرآن، این همه عاشـــق و عاقه مند به تاوت قرآن وجود 

نداشت... من یادم هســـت که یکی از قّراء برجسته ی مصری - مرحوم 

ابوالعینین شعیشع- آمده بود مشهد و در مسجد گوهرشاد قرآن تاوت 

می کرد، که خیلی هم خوب می خواند. چون جلسه مال اوقاِف آن زمان 

بود و اوقاف هم برخاف امروز که الحمدهَّلل سازمان مفتخری است، آن 

روز سازمان بدنامی بود، بنده با اینکه خیلی شائق بودم تاوت آن قاری را 

بشنوم، نمی خواستم بروم توی آن مجلس بنشینم؛ از دور نگاه می کردم و 

صدا را می شنفتم. همه ی کسانی که در آن مجلس شرکت داشتند، گمان 

نمی کنم �نجاه نفر، شصت نفر می شدند. یک عده ای مأمورین دولتی 

بودند، یک عده هم همین قّراء معروف مشهدی خودمان بودند.

بیانات در دیدار قاریان، حافظان و اساتید قرآنی ۱۳۹۰/۰۵/۱۱

مشهد مقدس 
مسجد کرامت 

سال ۱۳۵۵
- آقایان ابراهیم 

پورفرزیب  و 
سیدمرتضی 

سادات فاطمی 
)به ترتیب در 
سمت چپ و 

راست آیت هللا 
خامنه ای(



ســاواک هم مرتبــا مزاحــم بود 
دیگر، یعنی مســأله ی یک بار و 
دوبار و ده بار نبود، مرتب اذیت 
می کردنــد.  باألخــره هــم بعد از 
مدتی آن درس را تعطیل کردند، 
این درس تفســیر جوان ها را هم 
و بنده ممنوع التفسیر شدم.مثل آن درس دیگر تعطیل کردند 
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      می خواستم برای دیدن مصطفی اسماعیل به مصر بروم!

قبل از انقاب، من ممنوع السفر بودم؛ یعنی نمی توانستم به خارج از کشور سفر کنم. مدت ها در 

زندان بودم؛ وقتی هم که از زندان بیرون آمدم، در داخل کشور محصور بودم. در آن وقت، یکی از 

آرزوها و تصمیم هایم این بود - به خانواده ی خودم هم گفته بودم - که اگر بتوانم از کشور خارج 

بشوم، برای دیدن قّراء - مخصوصًا شیخ مصطفی اســـماعیل - به مصر می روم.شیخ مصطفی 

اسماعیل، خیلی فوق العاده بود. چیزهاییی در تاوت او بود که انصافًا قابل تقلید است. منهای 

مسأله ی صدا و کیفیت ادای حروف و کلمات، او کلمات قرآنی را جان می داد. یعنی وقتی که او آیه 

را می خواند، آن احساسی به مستمع دست می داد که در آیه اقتضای آن احساس بود.

 مثًال فرض بفرمایید که در ســـوره ی هود، آن جاییی که راجع به قضیه ی �سر نوح آیات کریمه را 

می خواند: »اّن ابنی من اهلی و اّن وعدک الحق«، انسان پدری را احساس می کند که پسر کافرش 

دارد در مقابلش از بین می رود؛ یعنی هم احساس رأفت به خاطر ُبنّوت او، و هم احساس نفرت 

به خاطر کفر او. او این را با خواندن خودش به انسان القا می کند. این، چیز خیلی مهمی است و آن 

تأثیر قرآنی را در خواننده مضاعف می کند. شبیه این را - نه به این شدت - من در خواندن شیخ 

عبدالفتاح دیدم؛ او هم تا حدودی این طور است. 

بیانات در مراسم تودیع قاریان قرآن ۱۳۷۰/۰۲/۰۶

      می گفتم حرف من مقدمه تالوت قرآن است...

من در سالهای ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ در مشهد سخنرانی می کردم؛ می ایستادم 

ســـخنرانی می کردم. بعد هم که حـــرف من تمام می شـــد، روی زمین 

می نشستم. سپس صندلی می گذاشتیم، تا قاری قرآن تاوت کند. همین 

آقای فاطمی و بعضی از برادران دیگر، روی صندلی می نشستند و قرآن 

می خواندند.  من می گفتم که حرف من مقدمه ی تاوت قرآن است. من 

ایستاده صحبت می کردم؛ اما صندلی بلند و قشنگی - مثل منبر - گذاشته 

بودیم و اینها روی آن می نشستند و بعد از صحبت من قرآن می خواندند؛ 

همان آیاتی که من قبًال تفسیر کرده بودم. فکر من این است. من می گویم 

که در جامعه، قرآن اصل است.

بیانات در دیدار جمعی از قاریان قرآن ۱۳۷۰/۰۱/۲۲    

     ســـاواک گفت چـــرا راجع به بنی اســـرائیل حرف 
می زنید؟

بنده سال ۵۰ در مشهد برای دانشـــجوها درس تفسیر می گفتم و اوایل 

سوره ی بقره- ماجراهای بنی اسرائیل- را تفســـیر می کردم. بنده را به 

ساواک خواستند و گفتند چرا شما راجع به بنی اسرائیل حرف می زنید؟ 

گفتم آیه ی قرآن است؛ من دارم آیه ی قرآن را معنا و تفسیر می کنم. گفتند 

نه، این اهانت به اسرائیل است! درس تفسیر بنده را به خاطر تفسیر آیات 

بنی اسرائیل- چون اسم اسرائیل در آن بود- تعطیل کردند.

دیدار با دانشجویان و اساتید دانشگاه های استان کرمان ۱۳8۴/۰۲/۱۹

قبــل از انقــالب ، یکــی از آرزوها 
و تصمیم هایــم ایــن بــود - به 
خانــواده ی خــودم هــم گفتــه 
بودم - که اگر بتوانم برای دیدن 
اسماعیل - به مصر  بروم. قّراء - مخصوصا شــیخ مصطفی 

محفل انس
 با قرآن  کریم

 در حسینیه
 امام خمینی)؟هر؟(  

۱۳۹۰/۰۵/۱۱
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ویژه نامه قرآنییادداشت

یادداشتی از حجت االسام سعید صلح میرزاییی

آیات و مفاهیم قرآن کریم سهم  بسیار زیادی در میان بیانات رهبر انقاب اسامی دارند و همیشه سهم تفسیر و 

استشهاد به آیات کریمه قرآن در بیانات و سخنرانی های ایشان، حتی در موضوعات سیاسی، قابل توجه بوده 

 اســـت. می توان گفت که مهم ترین منبع معرفتی برای رهبر انقاب،  قرآن کریم است. انس بیش از هفتادساله 

رهبر انقاب اسامی با این کتاب آسمانی، نقش بسزاییی در زندگی علمی و از آن مهم تر در راهبری سیاسی-اجتماعی 

ایشان داشته است. 

چشیدن شـــیرینی معارف و درک میزان راهگشاییی قرآن کریم، ایشان را -که از نوجوانی دغدغه اصاح و تعالی 

جامعه داشته اند- بر آن داشته است که همگان را با این کتاب عزیز آشنا کنند و حاوت معارف آن را به همه به ویژه 

جوانان بچشانند.

م له و همچنین اسناد تاریخی، اولین جلسات رسمی بحث های تفسیری ایشان در سال  ۴۷ 
ّ

 بر اساس خاطرات معظ

شمس آغاز و تا سال ۵۱ با آخرین دستگیری و ممنوعیت فعالیت های تبلیغی �ایان می �ذیرد. در آن سال ها، سه 

گونه درس تفسیر و آشناییی با قرآن انجام شده است: جلسات درس تفسیر با طاب که برخاف سنت گذشته حوزه 

که معموًال درس تفسیر تشکیل نمی گردید، چهار سوره مائده، انفال، برائت و یونس مورد بحث قرار گرفت.

 متأسفانه جز محتوای جلسات سوره  برائت، محتواهای بقیه  جلسات از بین رفته است. این محتوا در کتاب تفسیر 

سوره  برائت با تحقیق اساتید علوم قرآنی دانشگاه علوم اسامی رضوی و به همت انتشارات انقاب اسامی منتشر 

شده است. با توجه به مخاطبان این جلسه، مباحث مطرح شده در تفسیر سوره  برائت به صورت تخصصی  بیان 

شده است. 

مفاد سوره  برائت از جهت مرزبندی با کفار و منافقان و بیان ویژگی های این دو گروه و همچنین دیگر مباحث اجتماعی 

مهم آن سوره، منبع سرشاری از این مفاهیم برای عاقه مندان به مباحث اجتماعی قرآن کریم است.   بیش از ۱۵۰ صفحه 

از مقدمه  کتاب به بحث روش شناسی تفسیری رهبر انقاب پرداخته است. 

اندکی پس از تشکیل جلسات تفسیر طلبگی، جلسات دانشجوییی تفسیر نیز شکل گرفت که متأسفانه به صورت 

کامل موجود نیست. امامت جماعت در دو مسجد امام حسن مجتبی )؟ع؟( و کرامت مشهد، این فرصت را برای 

ایشان ایجاد کرد که جلسات تفسیر عمومی را برای مردم شروع کنند.   

مهم ترین این جلسات، مربوط به جلساتی است که در مهرماه سال ۵۳ شمسی مصادف با ماه مبارک رمضان تشکیل 

مروری بر فعالیت های قرآنی و کتب تفسیری حضرت آیت هللا خامنه ای 

قرآن، مهم ترین منبع معرفتی رهبر انقالب 

شد. این جلسات پس از اقامه نماز عصر و با حضور هزاران نفر از عاقه مندان به ویژه نوجوانان دبیرستانی منعقد 

می شد و محتوای جلسات هم به نوعی تفسیری-موضوعی در باب بیان ابعاد کلی مبانی و معارف اسام در قرآن 

کریم بود. محتوای این جلسات بیشتر به صورت نوار و جزوه، در میان معرفت جویان، دست به دست می شدتا اینکه 

در قالب کتاب »طرح کلی اندیشه اسامی در قرآن« منتشر گردید. 

هر کس که این کتاب را با دقت و ریزبینی خوانده باشد، اذعان می کند که نگاه و دیدش نسبت به معارف اسامی 

تغییر شگرفی کرده است.  عاوه بر این موارد، مباحث موضوعی در باب ویژگی های مؤمنان و همچنین سرگذشت 

بنی اسرائیل در قرآن کریم و همچنین تفسیر برخی سوره های جزء سی قرآن کریم و مباحث پراکنده تفسیری از ایشان 

موجود است که هنوز منتشر نشده است.  

آیت هللا خامنه ای در تابستان سال ۵۴، �س از آزادی از زندان رژیم ستم شاهی، از تمامی فعالیت های تبلیغی منع 

می شوند تا آنکه در سال ۵۶، به ایرانشهر و سپس در سال ۵۷، به جیرفت تبعید می شوند. �یش از پیروزی انقاب 

اسامی، به دستور حضرت امام خمینی  )؟هر؟( به عضویت در شورای انقاب در آمدند و اشتغاالت زیاد آن دوران، مانع از 

تشکیل جلسات تفسیر گردید. البته همان طور که پیش تر گذشت، محتوای سخنرانی ها و خطبه های نمازجمعه  ایشان 

مملو از آیات قرآن کریم و شرح و استشهاد به آن بود.  

پس از انتخاب ایشان به عنوان رئیس جمهور، از سال ۶۱ در روزهای جمعه، جلسات قرائت قرآن کریم و تفسیر روان 

اکثر سوره های جزء ۲8 و سوره  ملک از جزء ۲۹ برای کارکنان دفتر ریاست جمهوری و �اسداران آغاز گردید. بر اساس 

بیانات آیت هللا خامنه ای، علت انتخاب این بخش از قرآن کریم وجود مباحث مربوط به حکومت اسامی و احکام 

حکومتی و اجتماعی در این سوره های قرآن کریم بود؛ زیرا دوران پس از انقاب با دوران نزول این سوره ها، هم سانی 

 داشت و مباحث این سوره ها می توانست �اسخ های خوبی برای سؤاالت نو�دید آن مقطع تاریخی باشد. بیان

 آیت هللا خامنه ای در این جلسات،  بسیار روان و با تطبیقات متعدد به مثال ها و حوادث آن دوران است. این تفسیر 

می تواند منبع بسیار خوبی برای مطالعات قرآنی خصوصا از سوی جوانان باشد.

این جلسات از سیمای جمهوری اسامی هم �خش می شد، اما  به دلیل کثرت اشتغاالت ایشان این جلسات ادامه 

نیافت. تاکنون تفاسیر سَور  مبارکه مجادله، ممتحنه و تغابن از این مجموعه مباحث، از سوی انتشارات انقاب 

اسامی منتشر شده است.

 حسینیه  امام خمینی )؟هر؟(، عصرهای چهارشنبه ایام تحصیلی سال های ۶۹ تا  ۷۱، میزبان جمع زیادی از دانشجویان 

م انقاب بهره مند شوند. تعداد این جلسات به ۳۰ جلسه 
ّ

دانشگاه های تهران می شد تا از مباحث تفسیری رهبر معظ

رسید و سوره  حمد و ۲۳ آیه  ابتداییی سوره  بقره مورد بحث قرار گرفت. 

م له می رسید، باعث شد که مباحث بسیار کاربردی و ناظر به نیازهای 
ّ

نوع مخاطب و سؤاالتی که از سوی آن ها به معظ

معرفتی و اجتماعی جوانان باشد. محتوای این جلســـات به صورت جزوه هاییی منتشر می شد و در میان جوانان 

 عاقه مندان دست به دست می شد. فیلم و متن برخی از این جلسات، در �ایگاه اطاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار 

م انقاب قابل مشاهده است. مراحل آماده سازی متن این جلسات انجام شده و در مسیر انتشار از سوی 
ّ

رهبر معظ

انتشارات انقاب اسامی است. 
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ویژه نامه قرآنی اطاع نگاشت

 توجه به قرآن و اســـتفاده از آن برای هدایـــت و مدیریت جامعـــه اســـامی از رویکردهای اصلی 

م انقاب اسامی است. بر این اساس، شاهد استفاده  مکرر حضرت آیت هللا العظمی خامنه ای
ّ

 رهبر معظ

 از آیات قرآن کریم در خال مباحث گوناگون از جمله درباره موضوعات اجتماعی-سیاســـی روز 

هستیم. 

در این اطاع نگاشت، استنادات قرآنی ُپرتکرار در بیانات منتشر شده  حضرت آیت هللا خامنه ای طی 

بازه زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰ استخراج شده و عاوه بر نشانی این آیات و میزان تکرار آن ها در بیانات، 

متن، ترجمه و موضوع اصلی هر آیه نیز آمده است. 

نگاهی به آیات پرکاربرد در بیانات حضرت آیت هللا خامنه ای

هدایِت قرآنی

موضوع آیه تعداد تکرار در بیاناتشماره آیهنام سوره

نصرت الهی۴۰88حج

َینُصَرنَّ اهَّلُل َمن َینُصُرُه ...« 
َ
آیه:  »... َول

ترجمه:  خداوند کسانی را که یاری او کنند، یاری می کند.

شجره طیبه۲۴۵۵ابراهیم

ماِء.«  رُعها ِفي السَّ
َ

ها ثاِبٌت َوف
ُ
صل

َ
َبٍة أ َجَرٍة َطیِّ

َ
ش
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ً
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ً
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ً
ا

َ
َرَب اهَّلُل َمث

َ
یَف ض

َ
َر ک

َ
م ت

َ
ل
َ
آیه: »أ

ترجمه:  آیا ندیدی چگونه خداوند »کلمه طیبه« را به درخت پاکیزه ای تشبیه کرده که ریشه آن ثابت و شاخه آن در آسمان است؟!

سرسختی با دشمن و مهربانی با یکدیگر۲۹۴8فتح

اِر ُرَحماُء َبیَنُهم...« 
ّ

ف
ُ

ى الک
َ
ِشّداُء َعل

َ
ذیَن َمَعُه أ

َّ
ٌد َرسوُل اهَّلِل َوال آیه: »ُمَحمَّ

ار سرسخت و شدید و در میان خود مهربان اند.
ّ

ترجمه: محّمد )؟ص؟( فرستاده خداست؛ و کسانی که با او هستند در برابر کف

ثبات قدم۷۳۹محمد

م.« 
ُ

قداَمک
َ
ت أ بِّ

َ
م َوُیث

ُ
نُصُروا اهَّلَل َینُصرک

َ
آیه: »... ِإن ت

ترجمه: اگر )آیین( خدا را یاری کنید، شما را یاری می کند و گام هایتان را استوار می دارد.

اتحاد۱۰۳۳۷آل عمران

قوا ...«  رَّ
َ

ف
َ
آیه: »َواعَتِصموا ِبَحبِل اهَّلِل َجمیًعا َوال ت

ترجمه: همگی به ریسمان خدا، چنگ زنید و پراکنده نشوید!

شهادت طلبی۲۳۳۷احزاب

حَبُه َوِمنُهم َمن َینَتِظُر ...« 
َ
ضٰى ن

َ
ِمنُهم َمن ق

َ
یِه ف

َ
آیه: » ِمَن الُمؤِمنیَن رِجاٌل َصَدقوا ما عاَهُدوا اهَّلَل َعل

ترجمه: در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند و 
بعضی دیگر در انتظارند.

اقامه عدالت۲۵۳۵حدید

نَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َوالمیزاَن ِلَیقوَم الّناُس ِبالِقسِط ...«
َ
ناِت َوأ نا ِبالَبیِّ

َ
رَسلنا ُرُسل

َ
د أ

َ
ق

َ
آیه: »ل

ترجمه: ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم و با آن ها کتاب )آسمانی( و میزان نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.

جهاد در اسام۷۶۲۷نساء

ا.«
ً

عیف
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یَد الش
َ
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َّ
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َ
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َ
ف
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ذیَن آَمنوا ُیقاِتلوَن في َسبیِل اهَّلِل َوال

َّ
آیه: »ال

ترجمه: کسانی که ایمان دارند، در راه خدا پیکار می کنند؛ و آن ها که کافرند، در راه طاغوت. پس شما با یاران شیطان، پیکار کنید! زیرا 
که نقشه شیطان، ضعیف است.

عزت8۲۱منافقون

 َوِلَرسوِلِه َوِللُمؤِمنیَن ...«  ترجمه: عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است.
ُ

ة آیه: »... َوهَّلِل الِعزَّ
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تربیت و تعلیم۲۲۶جمعه

»...
َ

ُمُهُم الِکتاَب َوالِحکَمة
ِّ
یِهم َوُیَعل

ّ
یِهم آیاِتِه َوُیَزک

َ
 ِمنُهم َیتلو َعل

ً
ّییَن َرسوال مِّ

ُ
 ِفي األ

َ
ذي َبَعث

َّ
آیه: »ُهَو ال

ترجمه: )خداوند( کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آن ها می خواند و آن ها را 
تزکیه می کند و به آنان کتاب )قرآن( و حکمت می آموزد.

هدایت الهی۶۹۲۵عنکبوت

نا ...«
َ
ُهم ُسُبل َنهِدَینَّ

َ
ذیَن جاَهدوا فینا ل

َّ
آیه: »َوال

ترجمه: آن ها که در راه ما )با خلوص نّیت( جهاد کنند قطعًا به راه های خود، هدایتشان خواهیم کرد.

استقامت۳۰۲۳فصلت

حَزنوا...«
َ
خافوا َوال ت

َ
 ت

ّ
ال

َ
 أ

ُ
ة

َ
یِهُم الَماِئک

َ
ُل َعل َتَنزَّ

َ
مَّ اسَتقاموا ت

ُ
َنا اهَّلُل ث ذیَن قالوا َربُّ

َّ
آیه: »ِإنَّ ال

ترجمه: به یقین کسانی که گفتند: »پروردگار ما خداوند یگانه است!« سپس استقامت کردند، فرشتگان بر آنان نازل می شوند که: »نترسید و 
غمگین مباشید.«

توصیه به حق و صبر۳۲۲عصر

برِ« واَصوا ِبالصَّ
َ
واَصوا ِبالَحقِّ َوت

َ
آیه: »... َوت

ترجمه: )مؤمنان( یکدیگر را به حق سفارش کرده و یکدیگر را به شکیباییی و استقامت توصیه نموده اند!

توکل به خدا۳۲۱طاق

ُهَو َحسُبُه ...«
َ

ى اهَّلِل ف
َ
ل َعل

َّ
آیه: »... َوَمن َیَتَوک

ل کند، کفایت امرش را می کند.
ّ

ترجمه: و هر کس بر خدا توک

غلبه دین الهی۳۳۲۰توبه

ِه ...«
ِّ
ل

ُ
ى الّدیِن ک

َ
ُه ِبالُهدى َودیِن الَحقِّ ِلُیظِهَرُه َعل

َ
رَسَل َرسول

َ
ذي أ

َّ
آیه: »ُهَو ال

ترجمه: او کسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق فرستاد، تا آن را بر همه آیین ها غالب گرداند.

اقامه نماز۴۱۲۰حج

ِر ...«
َ

َهوا َعِن الُمنک
َ
َمروا ِبالَمعروِف َون

َ
 َوأ

َ
کاة ُوا الزَّ

َ
 َوآت

َ
اة قاُموا الصَّ

َ
رِض أ

َ
ّناُهم ِفي األ

َّ
ذیَن ِإن َمک

َّ
آیه: »ال

ترجمه: همان کسانی که هر گاه در زمین به آن ها قدرت بخشیدیم، نماز را بر�ا می دارند و زکات می دهند و امر به معروف و نهی از 
منکر می کنند.

پیام شهدا۱۷۰۱۹آل عمران

یِهم َوال ُهم َیحَزنوَن«
َ
وٌف َعل

َ
 خ

ّ
ال

َ
لِفِهم أ

َ
م َیلَحقوا ِبِهم ِمن خ

َ
ذیَن ل

َّ
ضِلِه َوَیسَتبِشروَن ِبال

َ
رِحیَن ِبما آتاُهُم اهَّلُل ِمن ف

َ
آیه: » ف

ترجمه: آن ها به خاطر  نعمت های فراوانی که خداوند از فضل خود به ایشان بخشیده است، خوشحال اند؛ و به خاطر کسانی که هنوز به 
آن ها ملحق نشده اند ]= مجاهدان و شهیدان آینده[، خوشوقت اند؛ )زیرا مقامات برجسته آن ها را در آن جهان می بینند؛ و می دانند( که 

نه ترسی بر آن هاست و نه غمی خواهند داشت.

موضوع آیه تعداد تکرار در بیاناتشماره آیهنام سوره

آمادگی نظامی۶۰۱۹انفال

م  ...«
ُ

ک رِهبوَن ِبِه َعُدوَّ اهَّلِل َوَعُدوَّ
ُ
یِل ت

َ
ٍة َوِمن رِباِط الخ وَّ

ُ
ُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ق

َ
ِعّدوا ل

َ
آیه: »َوأ

ترجمه: هر نیروییی در قدرت دارید، برای مقابله با آن ها ]= دشمنان [، آماده سازید! و )همچنین( اسب های ورزیده )برای میدان نبرد(، تا 
به وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید!

تجارت شهدا۱۱۱۱۹توبه

َیقُتلوَن َوُیقَتلوَن ...«
َ

 ُیقاِتلوَن في َسبیِل اهَّلِل ف
َ

ة ُهُم الَجنَّ
َ
نَّ ل

َ
ُهم ِبأ

َ
موال

َ
َسُهم َوأ

ُ
نف

َ
آیه: » ِإنَّ اهَّلَل اشَترى ِمَن الُمؤِمنیَن أ

ترجمه: خداوند از مؤمنان، جان ها و اموالشان را خریداری کرده که )در برابرش( بهشت برای آنان باشد؛ )به این گونه که:( در راه خدا 
پیکار می کنند، می کشند و کشته می شوند.

برتری مؤمنان۱۳۹۱8آل عمران

نُتم ُمؤِمنیَن«
ُ

وَن ِإن ک
َ
عل

َ
نُتُم األ

َ
حَزنوا َوأ

َ
ِهنوا َوال ت

َ
آیه: »َوال ت

ترجمه: و سست نشوید! و غمگین نگردید! و شما برترید اگر ایمان داشته باشید!

سوره ها و آیات مورد استناد

۱۰۹تعداد سوره های مورد استناد

۴۳۰۰مجموع آیات مورد استناد
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ویژه نامه قرآنی گفت وگو

ــف  ــالمی توصی ــالب اس ــده انق ــق آین ــم انداز و اف ــوان چش ــالب« را می ت ــه »گام دوم انق بیانی

کــرد. نــگارش چنین ســندی نســبت مســتقیمی بــا منظومــه فکــری، اندیشــه ای و جهان بینی 

توحیــدی دارد. از همیــن جهــت تحلیل آن بــا رویکــرد قرآنــی و رواییــی می تواند مجراییــی برای 

فهــم مبانــی قرآنــی رهبــر انقالب باشــد. 

ــم.  ــی پرداختی ــن قرائت ــلمین محس ــا حجت االسالم والمس ــو ب ــه گفتگ ــور، ب ــن منظ ــه همی ب

ایشــان یکــی از اســاتید شــناخته شــده حــوزه تفســیر و یکــی از فعــاالن موفــق قرآنــی اســت 

گفت وگو با حجت االسالم و المسلمین محسن قرائتی

قرآن؛ خاستگاه مفاهیم بیانیه 
»گام دوم« انقالب اسالمی 

که چنــد دهــه از عمــر خــود را بــرای نزدیکــی بیــن فرهنگــی عمومــی با 

مفاهیــم قرآنــی صــرف کــرده اســت. همچنیــن کتــاب »تفســیر نــور« 

اثــر مهــم ایشــان  اســت کــه پــس از انقــالب اســالمی تألیــف و منتشــر 

ــت.  ــده اس ش

در ادامه متن این گفت وگو را می خوانید:

 ضمن تشکر از اینکه فرصتی را در اختیار ما قرار دادید، به عنوان 
نخستين پرسش، بفرمایيد که با رویکرد قرآنی و رواییی، بیانیه 
»گام دوم« انقالب را به لحاظ صدور و اهداف، چگونه ارزیابی و 

تحلیل می کنید؟

 بیانیه »گام دوم« انقاب اسامی بهترین پیام، بعد از ده ها سال تجربه و 

مدیریت و حکومت داری اسامی است که در ۲۲ بهمن ۹۷ از طرف حضرت 

آیت هللا خامنه ای صادر شد. 

این بیانیه نتیجه عمری تجربه همراه با تقوا و بصیرت و قرار گرفتن در خط 

فکری اهل بیت )( اســـت؛ ازاین رو، ضروری است که مبانی قرآنی و 

رواییی این بیانیه مهم مورد ارزیابی و تحلیل قرآنی و رواییی قرار بگیرد. به 

اعتقاد من، روح این بیانیه عبارت از خوش بینی، امیدبخشی، ایمان به خدا 

و اعتماد به امت و نگاهی به تاریخ گذشته و امکانات امروز و چشم انداز 

آینده است.

 رهبر انقالب اسالمی در این بیانیه، بیشتر جوانان را مورد خطاب 
قرار داده اند. به نظر شما علت تأکید بر جوانان چیست؟

 نقش جوانان در قرآن و ســـیره معصومیـــن )( دارای جایگاه واال و 

بی بدیلی است. 

قرآن کریم به جوانان سفارش می کند که باید در مصالح و مفاسد جامعه 

ُمْر 
ْ
 َو أ

َ
ـــاة ِقِم الصَّ

َ
خود را دخالـــت دهند؛ چنان که می فرمایـــد: »یا ُبَنی أ

رِ« )لقمان/۱۷(؛ یعنی جوان می تواند نسبت به 
َ

ُمْنک
ْ
َه َعِن ال

ْ
َمْعُروِف َو ان

ْ
ِبال

معروف ها امر کند و نسبت به منکرات نهی کند.

رونق معنویت در میان جوانان 
در ســال های پس از انقالب را 
باید در زائــران مکــه و کربال و 
مشــهد و جمکران و شرکت در 
مســابقات دینی و حضــور در 
اردوهای جهــادی و پیاده روی  
اربعین و دل کنــدن از پدران و 
مادران و همسران با حضور در 
جبهه ها و شکرگزاری خانواده 
خدا داده اند، پیدا کرد.شهدا از اینکه عزیز خود را در راه 
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 با چه نشانه  هاییی می توان بر این مهم تأکید کرد که جوانان همواره در بطن انقالب و پاسداری از ارزش های 
آن کوشیده اند و معنویت در میان آنان بیش از پيش رشد کرده است؟

 حضور جوانان در راهپیماییی ها، توسعه فناوری توسط جوانان و توجه به معنویات نظیر حضور در مراسم اعتکاف 

از جمله همین نشانه هاست. رونق معنویت در میان جوانان در سال های �س از انقاب را باید در زائران مکه 

و کربا و مشهد و جمکران و شرکت در مســـابقات دینی و حضور در اردوهای جهادی و �یاده روی  اربعین و دل 

کندن از پدران و مادران و همسران با حضور در جبهه ها و شکرگزاری خانواده شهدا از اینکه عزیز خود را در راه خدا 

داده اند، پیدا کرد.

 مسئله دیگر، نقش گسترش »معنویت و اخالق« در فضای عمومی جامعه و بازتاب این مسئله در قرآن و 
روایات است. به نظر شما در قرآن و روایات چگونه به این نقش اشاره شده است؟

 خالق هستی در کتاب آسمانی، نگاه بشر را فراتر از مادیات قرار داده است و برای هر کاری از دو زاویه مادی و معنوی 

مسائلی را مطرح کرده است. در فرهنگ اسام برای بسیاری از امور مادی، مشابه معنوی نیز وجود دارد؛ برای مثال، 

امروز هر جا سخن از محیط زیست می شود، ذهن ها فقط به سراغ آب و خاک و جنگل و باد و باران و امثال این امور 

می رود، درصورتی که اسام عاوه بر آیات و روایات بسیاری که مربوط به حفظ محیط زیست معنوی است، یک نگاه 

باالتری دارد که می توان با نگاه فرامادی به مسئله نگریست؛ از جمله اینکه امربه معروف و نهی ازمنکر را راهبردی 

اساسی برای حفظ سامت محیط زیست اجتماعی بشر می داند.

 یکی دیگر از مسائل مهم، منشأ قرآنی و رواییی شعارهای انقالب اسالمی است. به نظر شما خاستگاه  
شعارهای اصلی و اصیل انقالب اسالمی چیست؟

غالب شعارهاییی که مردم در این انقاب دادند، منشأ قرآنی و رواییی دارد. یکی از شعارهای ناب، شعار »استقال، 

آزادی، جمهوری اسامی« است. برای نمونه، قرآن درباره »استقال« می فرماید: ما قبله را تغییر دادیم تا یهود بر 

َمْسِجِد 
ْ
ْطَر ال

َ
 ش

َ
َولِّ َوْجَهك

َ
َرْجَت ف

َ
 خ

ُ
شما منت نگذارد که شما در قبله تابع ما هستید و استقال ندارید: »َو ِمْن َحْیث

ة« )بقره/۱۵۰(. ْم ُحجَّ
ُ

ْیک
َ
اِس َعل وَن ِللنَّ

ُ
 َیک

َّ
ْطَرُه ِلَئا

َ
ْم ش

ُ
وا ُوُجوَهک

ُّ
َول

َ
ْنُتْم ف

ُ
 ما ک

ُ
َحراِم َو َحْیث

ْ
ال

 »آزادی« و »جمهوری اسامی« نیز از شعارهاییی هستند که موردتوجه جدی قرآن قرار دارند. برای نمونه به »جمهوری 

ْمر« )آل عمران/۱۵۹(، از طرفی به تشکیل جمهوری اسامی امر شده 
َ ْ
اسامی« اشاره می کنم. در آیه: »َو شاِوْرُهْم ِفي األ

و از دیگر سو به انجام دستورات الهی. در جمهوری اسامی هم عزت نهفته است تا هر فرد در هر انتخاباتی نظر خود را 

بدون هیچ گونه فشار و تهدیدی اعمال کند و هم عقانیت و توجه به افکار عمومی و هم برابری به معنای واقعی که 

هر نفر فقط یک رأی دارد و رأی هیچ کس بر رأی دیگری مقدم نیست.

 به نظر شـــما برای تبيين مظاهر عـــزت جمهوری اســـالمی در 
عرصه های ملی و بین المللی چگونه می توان از آیات و روایات 
بهره برداری کرد یا به تعبیر دیگر بن مایه های قرآنی و رواییی این 

عزت مندی را چه چیزهاییی می دانید؟ 

 مسلمانان باید باور کنند که تمام عزت برای خدا و رسول و مؤمنان است. 

ُمناِفقیَن ال 
ْ
ِمنیَن َو لِکنَّ ال

ْ
ُمؤ

ْ
 َو ِلَرُسوِلِه َو ِلل

ُ
ة ِعزَّ

ْ
خداوند می  فرماید: »َو هَّلِل ال

ُمون« )منافقون/8(. ناگفته پیدا است که معنای عزت، داشتن ثروت و 
َ
َیْعل

قدرت نیست، بلکه معنای عزت، صابت و نفوذناپذیری است. حال توجه 

کنید که قبل از انقاب اسامی، آمریکا و دست نشانده های او برای مردم 

تصمیم می گرفتند، حتی یک فرد از مسئوالن یک شهر و روستا را نمی توانستند 

تعیین کنند ولی با لطف الهی پس از انقاب و جان فشانی ها، و این انقاب 

اسامی بود که با تشکیل حکومت مردمی و مردم ساالری و اراده ملی و اتکا 

به تواناییی داخلی و امثال آن، برای ایران و ترویج فرهنگ »ما می توانیم« 

عزت آفرینی کرد.

 قرآن درباره مسئله ی پيشرفت اقتصادی جامعه ی اسالمی چه نوع 
نگاهی را مطرح می کند؟

در یک کام می توانم بگویم که اسام طرف دار توزیع عادالنه، به اندازه، 

بی اسراف و همراه با مدیریتی خردمندانه است. اقتصاد ما نباید وابسته 

به نفت و دالر باشد. ما باید از ظرفیت داخلی استفاده کنیم. قرآن از قول 

وا ِمْن باٍب 
ُ
ل

ُ
ْدخ

َ
حضرت یعقوب )؟ع؟( به پسرانش سفارش می کند: »ال ت

واِحد« )یوسف/۶۷(؛ یعنی برای �یداکردن یوسف )؟ع؟( نباید از یک 

طریق اقدام کرد. همچنین در قرآن کریم و روایات اســـامی برای رشـــد 

اقتصاد، مؤلفه های گوناگونی مطرح شده است. از مهم ترین مؤلفه های 

رشد اقتصادی می توان به درونی بودن و عدم وابستگی اقتصاد اشاره کرد. 

ِمِنیَن 
ْ

ُمؤ
ْ
ى ال

َ
کاِفرِیَن َعل

ْ
ْن یْجَعَل اهَّلُل ِلل

َ
در همین راستا، قرآن می فرماید: »ل

« )نساء/۱۴۱(. مؤلفه دیگر این است که اقتصاد باید مولد باشد. 
ً

َسِبیا

پیامبر اکرم )؟ص؟(، هرگاه میان مسلمانان مسابقه برگزار می کرد، جوایزی 

که  برای برندگان تعیین می کرد، جوایز مولد بود.  

اسالم طرف دار توزیع عادالنه، 
به اندازه، بی اســراف و همراه 
با مدیریتی خردمندانه است. 
اقتصاد ما نباید وابسته به نفت 
و دالر باشد. ما باید از ظرفیت 
داخلی اســتفاده کنیــم. قرآن 
از قول حضــرت یعقوب )؟ع؟( 
به پسرانش سفارش می کند: 
»برای پیداکردن یوسف )؟ع؟( 
نباید از یک طریق اقدام کرد.« 
این خود یــک اصل اســت که 
خداوند حکیم، در مخلوقات 
نیز این حکمت را بــه کار برده 

است.
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»تفسیر سوره برائت« کاملترین اثر تفســـیری رهبر انقالب است که تاکنون در قالب کتاب 

منتشر و راهی بازار نشر شده است. محتوای این اثر مربوط به مباحثی است که در سال ۱۳۵۱ 

در مشهد توسط ایشان ایراد شده است. این کتاب تفســـیری شامل یک مقدمه تفصیلی 

است که در آن مبانی و روشهای تفسیری که توسط ایشان مورد استفاده قرار می گیرد مبتنی 

بر سوره برائت تنظیم شده است. بررسی این کتاب تفســـیری می تواند راهنماییی امین و 

م انقالب« باشد. به همین جهت 
ّ

خوبی برای بررسی بیشتر »ویژگیهای تفسیر قرآن رهبر معظ

حجت االسالم والمسلمین علی خیاط، مسئول تدوین مقدمه و محتوای کتاب در گفتاری به 

این موضوع پرداخته است. ایشان دارای مدرک سطح چهار حوزه در رشته فقه و اصول از حوزه 

نگاهی گذرا به روش تفسیری آیت هللا خامنه ای در سوره برائت؛
گفتاری از حجت االسالم و المسلمین علی خیاط 

وش تفسیر  گی های ر استنباط معیارها از ویژ

حضرت آیت هللا خامنه ای است 

علمیه مشهد و دکترای علوم قرآن و حدیث از دانشگاه علوم اسالمی 

رضوی است. ریاست کمیسیون شـــورایعالی حوزه علمیه خراسان، 

م رهبری، رایزن فرهنگی 
ّ

معاونت امور بین الملل بعثه مقـــام معظ

جمهوری اسالمی ایران در سوریه و عضویت در هیئت امنا دانشگاه 

علوم اسالمی رضوی، از دیگر سوابق علمی و اجراییی ایشان است. 

      بهره بردن از تمثیل در تبيين آیات 

 از ویژگی های برجسته تفسیر رهبر انقاب اسامی این است که ایشان 

فراوان از تمثیل در تبیین آیات بهره می برند؛ شـــیوه ای که از خود قرآن 

کریم وام گرفته و استفاده کرده اند و در تفسیر سوره برائت بسیار از آن بهره 

برده اند. در خود قرآن کریم در بسیاری از موارد وقتی یک شئ، محسوس 

نیست، قرآن کریم آن را در قالب تمثیلی بیان می کند؛ به عنوان مثال، در 

ُل 
َ
رابطه با کیفیت افزایش انفاقی که انسان انجام می دهد، می فرماید: »َمث

َبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي 
ْ

ن
َ
ٍة أ ِل َحبَّ

َ
َمث

َ
ُهْم ِفي َسِبیِل اهَّلِل ک

َ
ْمَوال

َ
وَن أ

ُ
ِذیَن ُیْنِفق

َّ
ال

ة«)سوره بقره، آیه ۲۶۱(؛ برای اینکه برای انسان روشن   َحبَّ
ُ

ة
َ
ٍة ِمائ

َ
لِّ ُسْنُبل

ُ
ک

کند چگونه ممکن است شـــما که از مالتان خرج می کنید، اما مال شما 

افزایش پیدا   کند، در قالب این تمثیل می فرماید شبیه این است که کشاورز 

می آید و یک دانه گندم از مجموع گندم هاییی که دارد از دستش روی زمین 

می پاشد؛ اما چه اتفاقی می افتد؟ از هر دانه گندم هفت تا ساقه می روید 

و روی هر ساقه خوشه ای هست و از خوشه ای از آن ها صد تا دانه خواهد 

داشت که هر دانه می شـــود هفتصد دانه! انسان این را در قالب تمثیل 

درک می کند و می فهمد که چطور ممکن است که اموالش به وسیله انفاق 

افزایش پیدا کند. ایشان در ذیل آیه ۱۶ از سوره برائت که در صفحه ۱۴۷ این 

ْن 
َ
ْم َحِسْبُتْم أ

َ
تفسیر آمده، ذیل آیه ۱۴۲ سوره آل عمران که می فرماید: »أ

اِبرِین«، بحثی  َم الصَّ
َ
ْم َوَیْعل

ُ
ِذیَن َجاَهُدوا ِمْنک

َّ
ِم اهَّلُل ال

َ
ا َیْعل مَّ

َ
 َول

َ
ة َجنَّ

ْ
وا ال

ُ
ل

ُ
ْدخ

َ
ت

را �یرامون امتحان الهی مطرح می کنند که حقیقت امتحان الهی چگونه 

است و برای بیان آن یک مثال می زنند.  ایشان می فرمایند از جمله مسائلی 

که باید در آن اندیشید، شناخت امتحان و حتمی بودن آن و جایگاهش در 

آفرینش است. بعد می فرمایند باید دانست که امتحان الهی شبیه امتحان 

معلم از شاگرد نیست که بخواهد بداند او خوب درس خوانده یا نه، بلکه 

باید دانست که امتحان الهی 
شــبیه امتحان معلم از شاگرد 
نیســت که بخواهــد بداند او 
خوب درس خوانده یا نه، بلکه 
امتحان خداوند از قبیل ورزش 
دادن یک مربی برای ورزیدگی 
ورزشــکار اســت. این تمثیل 
را مالحظــه بفرمایید. ایشــان 
امتحان الهی را این گونه تشبیه 
می کننــد؛ بنابرایــن، امتحان 
رسیدن به هدف. الهی، یعنی تحمل سختی برای 
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امتحان خداوند از قبیل ورزش دادن یک مربی برای ورزیدگی ورزشکار است. این تمثیل را ماحظه 

بفرمایید. ایشان امتحان الهی را این گونه تشبیه می کنند؛ بنابراین، امتحان الهی، یعنی تحمل سختی 

برای رسیدن به هدف.  در بررسی و احصائی که ما کردیم ایشان بیش از ۱۴ مورد از تمثیل های ابداعی 

خویش را در سراسر این تفسیر مطرح کرده اند.

      بررسی بعضی موضوعات به صورت مستقل

 از ویژگی های دیگر روش تفسیری حضرت آیت هللا خامنه ای، این است که موضوعات مستقلی 

به مناسبت ارائه می شود؛ شبیه تفسیر موضوعی. با اینکه ایشان به صورت ترکیبی سوره را تفسیر 

می کنند، اما اگر مناســـبتی �یش می آید، گاهی یک بحث و موضوعی را به طور مستقل مطرح 

می کنند؛ مثًال، در ذیل  آیه ۳۴ سوره برائت به مناسبت به تحلیل فلسفه �ول و بیان تاریخچه 

آن و علت انتخاب طا و نقره به عنوان �ول اشـــاره کرده اند. در ذیل آیه شـــریفه ۱۰۳ با تبیین 

اهداف معنوی تشریح انفاقات مالی در قرآن -همچون تطهیر و تزکیه- به اختصار به نقد مکتب 

سرمایه داری پرداخته اند و نمونه هاییی از این قبیل را فراوان مطرح می کنند.

      استنباط اصول کلی و معیارها

از جمله ویژگی های دیگر این تفسیر، استنباط اصول کلی و معیارهاست؛ این گونه نیست که آیه را 

تفسیر  کنند و از آن بگذرند.  گاهی به مناسبتی، یک ماک از آیه استخراج 

می کنند که در جاهای مختلف، قابل پیاده کردن است.

ِثیًرا 
َ

ِذیَن آَمُنوا ِإنَّ ک
َّ
َها ال یُّ

َ
در ذیل آیه ۳۴ سوره برائت که می فرماید: »َیا أ

وَن َعْن َسِبیِل  َباِطِل َوَیُصدُّ
ْ
اِس ِبال ْمَواَل النَّ

َ
وَن أ

ُ
ل

ُ
ک

ْ
َیأ

َ
ْهَباِن ل ْحَباِر َوالرُّ

َ ْ
ِمَن األ

ْرُهْم 
ِّ

َبش
َ

َها ِفي َسِبیِل اهَّلِل ف
َ
ون

ُ
 ُیْنِفق

َ
 َوال

َ
ة

َّ
ِفض

ْ
َهَب َوال

َّ
ِنُزوَن الذ

ْ
ِذیَن َیک

َّ
اهَّلِل َوال

ِلیم«؛ یعنی خداوند، جمع کنندگان طا و نقره را تهدید به عذاب 
َ
اٍب أ

َ
ِبَعذ

می کند. 

ایشان ماک حرمت کنز )اندوختن مال( را نه دفن کردن و �نهان بودن 

مطرح می کننـــد، بلکه می فرمایند ماک، انحصارگراییـــی در مصرف و 

َها ِفي َســـِبیِل 
َ

ون
ُ

 ُینِفق
َ

جلوگیری از به جریان انداختن �ول اســـت. »َوال

م« را قرینه می گیرند که آنچه در اینجا 
ُ

ِسک
ُ

نف
َ
م أِل

ُ
َنزت

َ
ا َما ک

َ
ٱهَّلل« و نیز »َهذ

مطرح است، اندوختن مال به غرض ویژه خواری است و در نتیجه این 

ویژه خواری هر جا که باشد، همین حکم را دارد. 

     تحلیل فلسفه احکام قرآنی

 از ویژگی های بسیار برجسته این تفسیر، تحلیل فلسفه احکام قرآنی است 

که در تفسیر سوره برائت بیش از ۱۰ مورد است. ایشان قائل اند که احکام 

قرآن تابع مصالح و مفاسد واقعی است که بخشی از این ها را خود قرآن 

بیان کرده است. 

ایشـــان تأکید می کنند که قرآن هر جا حکمی را بیان می کند، فلسفه آن 

حکم را هم بیان می کند و برای اینکه این حکم جا بیفتد و خوب در ذهن ها 

هموار شود، فلسفه حکم هم در کنار آن می آید. 

 در تفسیر آیه ۱۷ سوره برائت که ساختن مساجد را توسط مشرکان ممنوع 

 َمَســـاِجَد ٱهَّلل«، ایشان 
ْ
ن َیعُمُروا

َ
اَن ِللُمشـــِرِکیَن أ

َ
کرده و فرموده: »َما ک

می فرمایند ِسّر این حکم حقوقی این است که از یک سو، اینان این کار را 

نوعی امتیاز ویژه برای خود، متأثر از نژاد و خون برتر خود، می پنداشتند 

و به دیگران اجازه چنین کاری را نمی دادند. از ســـوی دیگر، آبادکردن 

مساجد به واقع برای ابراز ایمان و عاقه به خداست. بیان این حکم در 

ادامه اعامیه برائت برای درهم شکستن ارزش های جاهلی و �ندارهای 

آن ها و اختصاص دادن این ابراز ایمان و عاقه به مؤمنان راستین است.   

از ویژگی های بسیار برجسته 
این تفســـیر، تحلیل فلسفه 
احـــکام قرآنی اســـت کـــه در 
تفسیر ســـوره توبه بیش از ۱۰ 
مورد اســـت. ایشان قائل اند 
که احکام قرآن تابع مصالح و 
مفاسد واقعی است که بخشی 
از این ها را خود قرآن بیان کرده 

است. 

 محفل انس
  با قرآن کریم 

با حضور 
رهبر انقالب 

۱۳۹8/۰۲/۱۶





     رمضان ۱۴۴۳  |  نشریه تحلیلی-تبیینی جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــابی  |  ۲9 ۲8    |  خط حزب هللا    |  نشریه تحلیلی-تبیینی جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــابی   |   رمضان ۱۴۴۳

ویژه نامه قرآنییادداشت

یادداشتی از حجت االسام برات محمد هدایتی

یکی از ســـؤاالت مهمی که از صدر اســـام مطرح بوده و در جامعه امروزی از حدود ۱۵۰ ســـال �یش هم زمان با 

پیشرفت های علمی و صنعتی گسترش پیدا کرد، این است که »آیا قرآن پاسخ گوی همه نیازهای بشر در همه عرصه ها 

و عصرهاست؟« آیا قرآن، ظرفیت و کشش دخالت در تمام شئون زندگی انسان )اخاقی، علمی، اجتماعی، سیاسی، 

فرهنگی، اقتصادی، هنری و ...( را دارد؟ به تعبیر دیگر، آیا قرآن جامعیت دارد؟ رویکرد حضرت آیت هللا خامنه ای 

در این مسائل چیست؟

    قلمرو دخالت قرآن

 مفسران و عالمان اسامی با توجه به هدف قرآن، معتقدند موضوعات قرآن قلمرو وسیعی دارد و در تمام شئون 

زندگی انسان دخالت دارد؛ لذا، منظور از جامعیت قرآن این است که »قرآن مشرِف به همه  گوشه وکنارهای صحنه 

زندگی و میدان حضور بشر است.« )۱۴۰۰/۱/۲۵( به تعبیر دیگر، »قرآن بر همه بخش های زندگی انسان ناظر و برای 

همه آن ها یک راهنماییی و هدایتی دارد و برای هر بخشی از زندگی انسان درسی دارد.« )۱۴۰۰/۱/۲۵( حتی باالتر از 

این می توان گفت »قرآن یک اقیانوس بی پایان است؛ خیلی حقایق هست؛ نه »خیلی«، بلکه بیشتِر حقایق عالم را 

که ما از قرآن می توانیم بفهمیم.« )۱۳8۵/۳/۲۹(

 بر همین اساس، وقتی از جامعیت قرآن و اسام بحث می کنیم، یعنی »از عروج و کمال معنوی انسان بگیرید: »... 

یک«۱ که باالترین نیاز است تا مسئله جوامع بشری و 
َ
رِها ِال

َ
ظ

َ
لوِبنا ِبضیاِء ن

ُ
یَک َو َاِنر َابصاَر ق

َ
ماَل ااِلنِقطاِع ِال

َ
َهب لی ک

اداره  جوامع انسانی و بشری و اقامه  عدل و رفتارهای مدیریتی برای اداره  جوامع انسانی و دفع دشمنان گوناگون: »... 

 َاعُین«۳ 
َ

ة رَّ
ُ

ِتنا  ق یَّٰ رِّ
ُ

نا ِمن َازواِجنا َو ذ
َ
نا َهب ل ه  َوِلیٌّ َحمیم«۲ ... تا اخاق و خانواده: »َربَّ

َّ
َان

َ
 ک

ٌ
ذی َبیُنَک َو َبیَنه  َعداَوة

َّ
ا ال

َ
ِاذ

َ
»ف

ضِله«۴ یا تربیت فرزند و 
َ

راَء ُیغِنِهُم هللُا ِمن ف
َ

ق
ُ

م ِان َیکونوا ف
ُ

م َو ِاماِئک
ُ

م َو الّصاِلحیَن ِمن ِعباِدک
ُ

یا »َو َانِکُحوا الَایامی ِمنک

ی الُمؤِمنین«۵... تا توصیه  به 
َ
َانَزَل هللُا َسکیَنَته َعلی َرسوِله َو َعل

َ
امثال این ها تا مسئله  آرامش و سکون روحی: »... ف

م فیها«۶ که انسان باید به سمت علم، داناییی، کشف حقایق طبیعت و حقایق 
ُ

علم و شناخت طبیعت »َو اسَتعَمَرک

مِش ِفی الَارِض َمَرًحا«۷ یا »َو اقِصد 
َ
َک ِللّناِس َو ال ت دَّ

َ
ر خ َصعِّ

ُ
عالم وجود حرکت بکند و تا رفتارهای فردی انسان: »َو ال ت

ض ِمن َصوِتک«8 و از این قبیل، همه  عرصه های زندگی« در قرآن وجود دارد. )۱۴۰۰/۱/۲۵(
ُ

فی َمشِیَک َو اغض

جامعیت قرآن در اندیشه رهبر انقالب اسالمی 

لیف انسان  قرآن،  کتاب تبيين همه  نیازها و تكا

     نقد سکوالریسم

 در مقابل اکثریِت عالمان اندیشمند، برخی روشن فکران غربگرا، تحت تأثیر مبانی اومانیستی غرب 

و دیدگاه های مستشرقان، ظرفیت قرآن را صرفًا به مسائل فردی و آخرتی محدود می کنند و قائل اند 

قرآن توان دخالت در تمام شئون زندگی انسان را ندارد. به عبارت بهتر، معتقد به جداییی قرآن از 

سیاست، اجتماع، علم، اقتصاد و غیر آن هستند.  این در حالی است که مسائل اجتماعی -سیاسی 

چنان در معارف قرآن موج می زند که روشن است »آن کسانی که قرآن و اسام را به مسائل شخصی 

و عبادی و مانند این ها منحصر می کنند ... انصافًا با قرآن آشنا نیستند، قرآن را نشناخته اند؛ باید 

گفت قرآن را نخوانده اند.« )۱۴۰۰/۱/۲۵( بلکه سخن آنان کامًال با آنچه قرآن خودش بیان می کند 

مخالف است. 

به عنوان نمونه، »در قرآن کریم در موارد متعددی اکتفای به بعضی از تعالیم دینی دون بعضی،  

رءاَن ِعضین«۹ 
ُ

وا الق
ُ
ذیَن َجَعل

َّ
]یعنی پرداختن به برخی دیگر از این تعالیم [مذمت شده است؛ »َال

ُر ِبَبعض«۱۰ که مربوط به منافقین است، اشاره  به همین 
ُ

کف
َ
ؤِمُن ِبَبعٍض َو ن

ُ
یا آیه  شریفه  »َو َیقولوَن ن

راَن َمهجورًا« به 
ُ

ا الق
َ

ذوا هذ
َ

خ
َّ

ت
ْ
ومی ا

َ
است.« )۱۳۹۳/۱۲/۲۱( یا مثًال، مهجوریت در آیه »یا َربِّ ِانَّ ق

این معناست که »قرآن در یک جامعه تاوت شده و احترام ظاهری می شود، اما به احکام آن عمل 

نمی کنند و به بهانه جداییی دین از سیاست، حکومت را از قرآن سلب می نمایند.« )۱۳۷۳/۶/۴(

محفل انس با 
قرآن با شرکت 
اساتید، قاریان 
و حافظان برتِر 
سی و یکمین 
دوره مسابقات 
بین المللی 
 قرآن کریم، 
 در حضور 
رهبر انقالب
۱۳۹۳/۰۳/۱۳
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ویژه نامه قرآنییادداشت

    مهم ترین دالیل جامعیت قرآن

عاوه بر آنچه در نقد دیدگاه روشن فکران غربگرا  بیان شد، آیات و روایات محکم و صریحی وجود دارد که جامعیت 

قرآن را در تمام شئون زندگی انسان به طور قطعی و یقینی، ثابت می داند. به عنوان نمونه، طبق آیه 8۹ سوره 

مبارکه نحل »کتاب آسمانى متضمن تبیین همه  حقایق و مشتمل بر دستور همه  نیازها و تکالیف آن هاست.« 

)۱۳۷۵/۲/۴(

َوم« در چه 
ْ

ق
َ
َوم«  ... »أ

ْ
ق

َ
ِتي ِهَي أ

َّ
ْرآَن َیْهِدي ِلل

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
 همچنین بر اساس آیه ۹ سوره مبارکه اسراء، »اینکه فرمود: »ِإنَّ هذ

َوم« در زندگى حقیقى 
ْ

ق
َ
َوم« در ایجاد حکومتتان و »أ

ْ
ق

َ
َوم« در کسب عزتتان، »أ

ْ
ق

َ
َوم« در زندگى دنیایتان، »أ

ْ
ق

َ
چیزى ؟ »أ

و حیات اخروى تان« )۱۳۹8/۲/۱۶(؛ یعنی»قرآن، انسان را به بهترین راه، بهترین کار، بهترین نظام، بهترین شیوه، 

بهترین اخاق و بهترین روش هاى عمل فرد و جامعه هدایت مى کند.« )۱۳۷۷/۹/۱(

 در روایتی، وقتی شخصی از امیرالمؤمنین )؟ع؟( ســـؤال کرد آیا غیر از قرآن، چیزی از وحی در اختیار شما هست، 

همًا فی ِکتاِبه«؛ »از این حدیث 
َ

 َان ُیعِطَی اهَّلُل َعبدًا ف
َّ

َسَمة ِاال  َو َبَرَا النَّ
َ

ة َق الَحبَّ
َ
ل

َ
ذی ف

َّ
 َو ال

َ
حضرت می فرمایند: »قاَل ال

استفاده می شود که همه این معارف عالی و ممتاز که برای فهمیدن آن ها عقول متعارف عادی کافی نیست و باید 

انسان فکر کند، یاد بگیرد، درس بگیرد تا بفهمد، همه این معارف را امیرالمؤمنین از قرآن گرفته.« )۱۴۰۱/۱/۱۴(

 عاوه بر این ها، جاودانگی و ابدی بودن قرآن و جهان شمولی آن نیز از دالیل عقلی جامعیت قرآن هست. از طرفی، 

آنچه تاکنون بیان شد صرفًا یک ادعای نظری نیست، بلکه »تجربه تاریخی« نیز جامعیت قرآن را اثبات می کند. 

حکومت پیامبر گرامی اسام و تمدن اسامی و همچنین اصل تحقق جمهوری اسامی سه نمونه بزرگ تاریخی اند.

    وظایف ما در برابر جامعیت قرآن

 آنچه بیان شـد، در حقیقت مقدمه ای اسـت بـرای اینکه ما بتوانیـم به وظایف خـود در برابر جامعیـت قرآن عمل 

کنیم. »اسـام دین جامعی اسـت و باید حق این جامعیت را ادا کرد.« )۱۴۰۰/8/۲( و منظور از »اداء حق، در درجه  

اول این اسـت که تاش کنیم نظر اسـام را درباره خودش که به کـدام عرصه از عرصه های زندگـی اهتمام می ورزد، 

در آن هـا نظـر و اقـدام دارد، تبییـن کنیم، ترویـج کنیم،بیـان کنیـم؛ اول قدم این اسـت، بعد هم سـعی کنیـم ]این 

مطلب[ تحقق پیدا کنـد.« )۱۴۰۰/8/۲(

    نمونه هاییی از آیات بیانگر جامعیت قرآن

تمــام آیــات قــرآن، ظرفیــت و کشــش دخالــت در شــئون زندگــی را دارنــد کــه مــا در اینجــا بــه برخــی از آن ها اشــاره 

می کنیــم:

الف. قرآن کریم، به مؤمنان هم دستور معنویت می دهد، هم دستور جهاد نظامی؛ به عنوان نمونه، »در قرآن، 

 
ً

حوُه ُبکَرة ثیًرا، َو َسبِّ
َ

ُروا هللَا ِذکًرا ک
ُ

ذیَن ءاَمُنوا اذک
َّ
َها ال یک جا می گوید: »یَایُّ

«۱۱ که مطلب یک مطلب قلبی و مربوط به دل انسان است، اما 
ً

َو َاصییا

روا 
َ

ف
َ

ذیَن ک
َّ
ذیَن ءاَمنوا ُیقاِتلوَن فی َسبیِل هللِا َو ال

َّ
یک جا هم می گوید: »َال

یطان«؛۱۲... یعنی همه این 
َّ

قاِتلوا َاوِلیاَء الش
َ

ُیقاِتلوَن فی َسبیِل الّطاغوِت ف

عرصه های عظیم زندگی از بیداری نیمۀ  شب و تضرع و توسل و دعا و گریه 

و نماز تا مقاتله و حضور در میدان جنگ که زندگی �یغمبر هم همین را 

نشان می دهد.«  )۱۴۰۰/8/۲( ۴۰۰(

ب. قرآن کریم، درباره »احکام مالی، یک جا می فرماید: »َو ُیؤِثروَن َعلی 
صاَصة«؛۱۳ که یک امر شخصی ]است[ و یک جای 

َ
و کاَن ِبِهم خ

َ
ِسِهم َو ل

ُ
َانف

م«؛۱۴ ]یعنی[ تقسیم 
ُ

 َبیَن الَاغِنیاِء ِمنک
ً

ة
َ
ی ال َیکوَن دول

َ
دیگر می فرماید: »ک

درست ثروت که مسئله صددرصد اجتماعی ]است[.« )۱۴۰۰/8/۲(

ج. قرآن کریم، در مواجهه با شرطی سازی توسط دشمنان می فرماید: »در 
یک چنین وضعی انسان چه  کار باید بکند؟ اینجا انسان متوجه می شود 

ما ُاِمرَت َو َمن تاَب َمَعک«۱۵ است ... همه باید 
َ

اســـَتِقم ک
َ

که عاج او »ف

استقامت کنید، همه باید ِبایســـتید؛ یعنی یک حرکت جمعِی صبر و 

استقامت را از ما می خواهد.« )۱۳۹۹/۱۲/۴(

د. قرآن کریم، در مواجهه با بی عملی نسبت به مسئولیت ها مثال حضرت 
یونس را ذکر می کند: »ایشان یک حرکتی انجام دادند که ناشی از یأس 

 و خستگی بود، یعنی قومشان به ایشان جواب ندادند ... می فرماید: 

یه«؛۱۶... خیال می کنیم که 
َ
قِدَر َعل

َ
ن ن

َ
نَّ َان ل

َ
ظ

َ
َهَب ُمغاِضًبا ف

َ
ا الّنوِن ِاذ ذ

َ
»َوذ

این بی توجهی، بی اهتمامی و بی عملی موجب واکنش تند از طرف حضرت 

باری تعالی جل جاله نخواهد شد؛ چرا، خواهد شد.« )۱۳۹۹/۱۲/۴( 

۱ . فرازی از مناجات شعبانیه
۲ . سوره  فّصلت، آیه  ۳۴
۳ . سوره  فرقان، آیه  ۷۴

۴ . سوره  نور، آیه  ۳۲
۵ . سوره  فتح، آیه  ۲۶
۶ . سوره  هود، آیه  ۶۱

۷ . سوره لقمان، آیه  ۱8
8 . سوره  لقمان، آیه  ۱۹

۹  . سوره  حجر، آیه  ۹۱ 
۱۰  . سوره  نساء، آیه  ۱۵۰

۱۱  . سوره  احزاب، آیات ۴۱ و ۴۲
۱۲  . سوره  نساء، آیه  ۷۶

۱۳  . سوره  حشر، آیه  ۹
۱۴  . سوره  حشر، آیه  ۷

۱۵  . سوره  هود، آیه  ۱۱۲
۱۶  . سوره  انبیاء، آیه  8۷

اسالم دین جامعی است و باید 
حق ایــن جامعیــت را ادا کرد. 
منظــور از اداء حــق، در درجــه  
اول این اســت که تالش کنیم 
نظر اسالم را درباره خودش که 
به کــدام عرصــه از عرصه های 
مــی ورزد،  اهتمــام  زندگــی 
در آن هــا نظــر و اقــدام دارد، 
تبییــن کنیــم، ترویــج کنیم،

 
 بیان کنیم؛ اول قدم این است، 
مطلب[ تحقق پیدا کند.بعــد هــم ســعی کنیــم ]این 
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ویژه نامه قرآنی گفت وگو

مروری بر اصول تفکر قرآنی در عرصه جامعه و  سیاست
در گفت وگو با حجت االسالم و المسلمین نجف لک زاییی

اندیشه حكمرانی قرآنی
اندیشه سیاسی رهبر انقالب هم به مانند دیگر ساحت های اندیشه ای ایشان نسبت وثیقی با قرآن 

و معارف قرآنی دارد. ویژگی دیگر اندیشه سیاسی ایشان داللت های ضمنی و آشکار و تطبیقی 

با مسائل روز جامعه است. همین هم باعث جذابیت اندیشه سیاسی ایشان و استقبال از آن در 

میان اقشار مختلف مردم شده است. این موضوع را با حجت االسالم والمسلمین نجف لک زاییی، 

پژوهشگر اندیشه سیاسی اسالم و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی مورد تحلیل قرار دادیم 

و درباره حکمرانی از منظر  »طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن« با ایشان به گفت وگو پرداختیم.

 لطفًا در ابتدا نگاهی به بحث حکمرانی در عرصه مطالعات علوم انسانی داشته باشید و بفرمایيد چه 
رویکردی در حکمرانی مفید است؟

رویکردهای مختلفی در بحث حکمرانی وجود دارد، ولی عمده ترین رویکرد این است که ما تمامی محرک های 

معرفتی و انگیزشی را به شکلی ســـاماندهی کنیم که خروجی آن یک حکمرانی خوب و یک جامعه  �یشرفته و 

توسعه یافته شود. این بحث باید به گونه ای هدف گذاری شود که نهاد دولت، نهادهای فعال در بخش خصوصی 

و جامعه  مدنی و آحاد مردم به آن سوق پیدا کنند تا خروجی اش جامعه  ایده آل و مطلوب و پیشرفته شود. طبیعتًا، 

شاخص هاییی هم ارائه می شود که یک جامعه  �یشرفته چه جامعه ای است؛ مثًال، جامعه ای است که قانون بر 

آن حاکم است و عدالت و شفافیت و �اسخ گوییی در آن وجود دارد، کارآییی و کارآمدی و بهره وری در آن ارتقا یافته 

است، مشروعیتش نصاب قابل قبولی دارد، مشارکت مردم در صحنه های مختلف و همین طور مشارکت نهادهای 

مدنی از ضریب قابل قبولی برخوردار است.  البته، راجع به شاخص ها اتفاق نظری وجود ندارد، ولی این شاخص ها 

مهم ترین شاخص هاست.

در حکمرانی باید رویکرد حل المسائلی و راهبردی داشت؛ یعنی مسائل مهم، مبتابه و معتنابه در جامعه را 

طبقه بندی و اولویت بندی کنیم و با توجه به اینکه امکانات و منابع محدود است به سمت حل وفصل آن مسائل 

برویم، با عطف به اینکه ما می خواهیم از وضع موجود به سمت وضع مطلوب برویم؛ بنابراین، باید وضع مطلوب 

را تعریف کرده باشید، وضع مطلوِب مقدورتان را با این اولویت بندی ها مشخص کنید و وضع موجودتان را هم 

ارزیابی کنید، بعد طی مسیر کنید. اینجا حرکتی اتفاق می افتد و شما به شکلی جامعه را راهبری کرده و از قدرت 

استفاده می کنید که سرانجام به آن وضع مطلوِب مقدور برســـید. این تقریبًا کلیاتی است که در حوزه  ادبیات 

حکمرانی وجود دارد. 

 با این عناصری که برای حکمرانی ذکر  شد، اگر ما به مباحث تفسیری رهبر انقالب نگاه کنیم، بحث حکمرانی 
در قرآن از منظر اندیشه حضرت آیت هللا خامنه ای را چگونه می توان تبيين کرد؟

م له شایسته  توجه و بررسی و به شدت موردنیاز جامعه ماست. 
ّ

 بحث حکمرانی در قرآن در مباحث تفسیری معظ

در مباحث تفسیری اولیه  ایشان و در مباحث »طرح کلی اندیشه  اسامی در قرآن«، لغت حکمرانی به کار رفته است. 

البته، ایشان در سال های اخیر از واژه  حکمرانی به معنای اصطاحی هم استفاده کرده اند.  آنچه در کتاب »طرح کلی 

اندیشه  اسامی در قرآن« در حوزه  حکمرانی آمده، حکمرانی توحیدی است. تبیینی که رهبر انقاب از مفاهیمی مثل 

ایمان، توحید، نبوت و والیت در این کتاب و مباحث تفسیری دارند تمامًا با رویکرد حکمرانی قابل فهم، قابل ارائه و 

قابل استفاده است. این کتاب باید دکترین جمهوری اسامی و مبنای تئوریک الگوی پیشرفت اسامی-ایرانی باشد؛ 

چرا؟ چون ایشان هم از منظر دولت سازی، جامعه سازی و فردسازی به این مباحث پرداخته اند.
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ویژه نامه قرآنی گفت وگو

  با توجه به کتاب »طرح کلی اندیشـــه اســـالمی در قرآن« و ســـایر کتب تفســـیری و بیانـــات قرآنی
 رهبر انقالب، رویکرد ایشان به قرآن را چگونه توصیف می کنید؟

 رویکرد حضرت آیت هللا خامنه ای به دین و قرآن، رویکرد سیستمی، منظومه ای و کل گرایانه است؛ یعنی ما باید به قرآن 

و دین به مثابه کل نگاه کنیم که اجزاییی هم دارد. وقتی این کل تأثیر خود را دارد که هر جزئی در جای خود قرار گیرد. من 

زمانی می توانم از عهده نقشی که برایم تعریف شده به خوبی بر بیایم که هر کدام از اجزای من در جای خود قرار گرفته 

باشد و هر جزئی کار ویژه  خود را داشته باشد. ایشان می فرمایند یکی از آسیب هاییی که در دین شناسی ما مسلمانان 

وجود دارد این است که جزءنگر شدیم؛ یعنی نگاهمان به دین، منظومه ای، مکتبی، جامع و کل گرایانه نیست. 

 یکی از الگوهاییی که ایشان در کتاب »طرح کلی اندیشه اسامی در قرآن« ذیل بحث ایمان فرموده اند، الگوی حرکت 

و زندگی حرکت است. حرکت یک موتور محرکه می خواهد؛ یعنی انسان، جامعه و دولت متحرک است. خب، این 

متحرک ها یک محرک می خواهند. اگر چیزی نباشد که یک موجود را به حرکت دربیاورد، او حرکتی نمی کند. اگر این 

موجود ولو زنده حرکتی نکرد، باید با مردگان قیاسش کرد. از نظر قرآن کریم، این محرک ها به دو دسته محرک های 

معرفتی و محرک های انگیزشی تقسیم می شوند. محرک های معرفتی هم به دو بخش محرک های معرفتی معتبر 

و محرک های معرفتی نامعتبر تقسیم می شوند. هر نوع معرفتی که وحی و تعقل را کنار بگذارد، معرفت مناسبی 

نیست. 

قرآن به ما می آموزد که معرفت وحیانی معرفت معتبری است و ما باید به این معرفت وحیانی تکیه کنیم.   در مورد 

معرفت عقلی هم خدا در قرآن کریم از ما خواسته که از نعمت معرفت تعقلی که به ما داده استفاده کنیم. پس، ما 

باید محرک های معرفتی مان را درست کنیم. الزمه  درست کردن محرک های معرفتی هم ُانس با قرآن و حدیث صحیح 

و متقن است. البته، معرفت تجربی و تاریخی هم در جای خودش هست و در کنار این ها از اعتبار برخوردار است؛ 

یعنی باید به معرفت تجربی و تاریخی هم مسلح و مجهز شویم.   دسته  دوم، محرک های انگیزشی است که دو نوع 

دارد. ما هم محرک های انگیزشی الهی و هم محرک های انگیزشی شیطانی داریم. آن چیزی که در قرآن کریم آمده و 

در رسالت انبیاء الهی بوده و از ما خواسته شده این است که باید محرک های انگیزشی مان الهی و توحیدی باشد که 

ما به آن ایمان می گوییم، واال اگر محرک های انگیزشی انسان شیطانی باشد، سر از کفر در می آورد.

 این بحث تأثیر و نمود خود را در عرصه حکمرانی چگونه نشان می دهد؟

 حکمرانی ما یا توحیدی و یا غیرتوحیدی است و شکل سومی ندارد. ایشان می فرمایند متأسفانه در ادبیات توحیدی 

ما یک سلسله مباحث خشک و بی ارتباط با زندگی و اجتماع هست که وقتی کسی می خواند اصًال احساس نمی کند که 

باید کاری کند، درحالی که ما باید توحید را به گونه ای مطرح کنیم که به مسائل ما مربوط شود.  در حکمرانی توحیدی، ما 

باید در رکن های مبدأ و مقصد؛ ویژگی های متحرک مثل انسان متحرک، دولت متحرک، جامعه  متحرک، حزب متحرک 

و   نهادهای سیاسی، اقتصادی، خانوادگی و فرهنگی و  محرک ها، مثل محرک های معرفتی و انگیزشی، مرزبندی های 

خودمان را از حکمرانی طاغوتی و شرک آلود جدا کنیم. آیات قرآن به عنوان 

سیستم، تمام این ها را برای شما روشن می کند.   در تعابیری که رهبر انقاب 

به کار می برند،  »والیت« بیشتر از بقیه به حکمرانی نزدیک تر است. والیت، 

عبارت دینی حکمرانی است؛ والیت، همان شبکه ای است که جامعه  اسامی 

را ساماندهی می کند، آن هم به  گونه ای که بتواند به همه  افکار، اندیشه ها، 

آیات و دستورات الهی با ابزار قدرت و دولت و والیت تجلی عینی ببخشد. 

 از منظر رهبر انقالب اسالمی، برای اینکه حکمرانی ما توحیدی شود، 
چه  باید بکنیم؟

 حضرت آیت هللا خامنه ای می فرمایند شما باید هر بحثی از جمله توحید، 

نبوت، امامت و ... را طوری مطرح کنید تا مستمعی که دارد آن را می شنود، 

در سرنوشتش اثر بگذارد. این همان سیاست گذاری عمومی در عرصه  کان 

است. وقتی من در عرصه  اداره جامعه قرار می گیرم، باید بحث دینی ام را 

به گونه ای مطرح کنم که با مسئله  امروز من ارتباط مستقیم پیدا کند؛ یعنی 

شما اسام را با توجه به وضع امروز جامعه  ایران ببین و بگو که ما باید بر 

اساس اسام چه کار کنیم. �یشرفت ما باید توحیدی باشد. ما باید نظام 

آموزش وپرورش، نظام تعلیم وتربیت و دانشگاهی ، نظام حوزوی  و همچنین 

بخش محرک های معرفتی و نهادهای معرفتی و محرک های انگیزشی را 

بازنگری کنیم تا به سمت توحید ی شدن سوق �یدا کنند.  اگر ما توحیدی 

شدیم، باید عادالنه عمل کنیم و ببینیم کجا عدالت نداریم. باید در نظام 

قانون گذاری، مرتب قوانینمان را بررسی کنیم و ببینیم کدام قانون عادالنه 

نیست. ایشان تعبیری در این باره دارند که می فرمایند توحید باید در هر 

عرصه ای در جامعه اسامی باشد. خداوند در آیه ۵8 سوره نساء می فرماید: 

َعْدل«؛ حکمرانی تان و قانون هاییی 
ْ
ُموا ِبال

ُ
ْحک

َ
ْن ت

َ
اِس أ ْمُتْم َبْیَن النَّ

َ
ا َحک

َ
»َوِإذ

که می گذارید باید عادالنه باشند. حکمرانی  ما باید مبتنی بر قرآن باشد. اگر 

فقط همین کتاب را بخوانیم و طبق آن حکمرانی مان را انجام دهیم، راه را 

عالی به ما نشان می دهد؛ لذا، اگر ما می خواهیم قرآن بر ما حکومت کند، 

باید به سمت حکمرانی قرآنی برویم. اگر بخواهیم به سمت حکمرانی قرآنی 

برویم، »طرح کلی اندیشه اسامی« می تواند برای مراکز علمی و معرفتی ما 

و برای کانون های قانون گذاری و قضاوت و اجراییی ما بهترین شروع باشد. 

پیشرفت ما باید توحیدی باشد. 
ما باید نظــام آموزش وپرورش، 
و  تعلیم وتربیــت  نظــام 
دانشــگاهی ، نظــام حــوزوی  و 
همچنیــن بخــش محرک هــای 
معرفتی و نهادهــای معرفتی و 
محرک های انگیزشی را بازنگری 
سوق پیدا کنند.کنیم تا به سمت توحید ی شدن 
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ویژه نامه قرآنی

 دیدار   شــرکت کنندگان بیســت وپنجمین مســابقات بین المللی قرآن کریم با 
رهبر انقالب.    ۱۳8۷/۰۵/۱۴

محفل انس با قرآن در نخستین روز ماه رمضان.   ۱۳۹۱/۰۴/۳۱

رونماییی از فرش قرآنی نفیس تبریز توسط رهبر انقالب.  ۱۳8۹/۱۲/۰۹  
     

اهدای قرآن به سیدحســن نصــرهللا دبیرکل حــزب هللا لبنان با حضور ســردار 
سلیمانی در سال  ۱۳۷۹

دیدار قاریان قرآن با رهبر انقالب در طلیعه ماه مبارک رمضان.    ۱۳8۶/۰۶/۲۲

بازدید رهبر انقالب از نمایشگاه قرآن در مصلی تهران.   ۱۳8۷/۷/۶

گزارش تصویری

قرائت عبدالفتاح طاروطی قــاری مصری در محضر رهبر انقــالب  در قالب دیدار اولین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم بهمن ماه ۱۳۶۰.
شرکت کنندگان مسابقات بین المللی قرآن کریم با ایشان.  ۱۳88/۰۵/۰۴

حضرت آیت هللا خامنه ای در دیدار با خانواده شــهدا، قرآنی را بــه  آن ها هدیه 
می دهند.

ســخنرانی رهبر انقالب در چهارمین دوره مســابقات بین المللی قرآن کریم در 
حسینیه ارشاد فروردین ۱۳۶۵

 حضـــور قـــاری برجســـته مصـــری راغـــب مصطفـــی غلـــوش در حســـینیه 
امام خمینی )؟هر؟(. 

۱

3 ۴

5 ۶

۲

گفت و گــوی چهره به چهره  با جمعی از قاریان شــرکت کننده در بیست ســومین 
مسابقات بین المللی قرآن کریم. ۱۳8۵/۰۷/۰۴

قاب های ماندگار

در محضر قرآن 
حضرت آیت هللا خامنه ای از سال های پیش از انقالب و بعد از آن، چه در دوره مسئولیت ریاست جمهوری و 

چه در دوران رهبری همواره یکی از اصلی ترین همراهان جریان و فرهنگ قرآنی داخل کشور و جهان اسالم 

بوده اند. در این سال ها قاب های جذابی از این همراهی ثبت شده است.

9 ۱۰

۱۱

8
قرآن اهداییی به یکی از حضار در حاشیه دیدار دانشجویان.    ۱۳۹۵/۰۴/۱۲

7

۱۲ ۱3
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