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چکیده :مهجوریت قرآن به معنای متروک ماندن آموزههاا و عرارعا عز مهااهآن آن
عز سوی مخاطبان عست .عمام خمآنی با عرتقاد به جامعآت همهجانبة قرآن ،برآن عسات
که عبعاد سآاسی و عجتماری آن رمالً در سطح وسآعی عز جوعمع مسلمان مهجور وعقع
شده عست .عز نظر عیشان هن مسلمانان و هن بآگانگان در مهجوریت قرآن نقش دعرند
و مهنترین زمآنهها و روعمل مهجوریت قارآن ربارتناد عزم مهجوریات عهال بآات(ع)،
بسنده کردن به ظوعهر قرآن ،تحجر و خشکذهنی ،ناکارآماد جلاوه دعدن قارآن در
حوزههای سآاسی و عجتماری عز سوی دشمنان ،عرعئة تهاساآر ناواوعو و سالآقهعی عز
قرآن ،ستنپآشگی حاکمان و زمامدعرعن ،عزخودبآگانگی و خودباختگی فرهنگی.
کلیدواژهها :مهجوریت قرآن ،آموزههای سآاسی قرآن ،آموزههای عجتماری قرآن،
مصلحان دینی و عمام خمآنی.

قارآن کاالم حا (زمارم41؛ ررادم1؛ ساب:م )6مایاة هادعیت و شاها و رحمات (عسارع:م82؛ یاون:م ،)57ناور
(نسا:م174؛ تغابنم ،)8حکمت (آل رمرعنم  ،)58برهان (نسا:م ،)174ریسامان محکان عیهای (آل رمارعنم،)103
مایاة عزدیااد عیماان مامناان (أنهاالم2؛ توباهم  ،)124نجاا دهناده (عبارعهآنم ،)1حجات خادع بار بنااد ان
(أنعامم ،)149بهترین سخن (زمرم )23و تنها پناهگاه عنسان (کهفم )27عست .بنابرعین رمل به آماوزههاای
قرآن ،ضامن سعاد دنآا و آخر عست .چنانکه در ذشته نآز رمل به آموزههای آن بارث رشد
و شکوفایی مسلمانان شده عست؛ عما عز وقتی قرآن رمالً عز زناد ی مسالمانان عنادک عنادک کناار
رفته و حضور خود رع در جامعه عز دست دعده ،جامعة عسالمی به عنحطاط رعیآده عسات .عز عیان رو
عمروزه در جوعمع عسالمی ،قرآن ،در رمل ،مبنای روعبط عجتماری و سآاسای نآسات و باا تشاریهاتی
 .1عستادیار دعنشگاه تهرعن

e-mail: feghhizadeh48@yahoo.com

 .2کارشناس عرشد رلوم قرآن

e-mail: ashrafyamin@gmail.com

عین مقایه در تاریخ  1389/7/28دریافت ردید و در تاریخ  1389/8/18مورد ت:یآد قرعر رفت.
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شدن نگاه باه آن ،وارفاً بُعاد تخصصای یافتاه عسات و اویی تنهاا اروه خااو و در زماانهاا و
مکان هایی ویژه به آن مرعجعه میکنند .در مقابل ،رموم مصلحان دینی بار یازوم مرعجعاه باه قارآن
ت:کآد کردهعند .عمام خمآنی با نگاه جامع به قرآن کارین ،هماوعره باه عحآاای آماوزههاای سآاسای و
عجتماری قرآن پردعخت و رمالً توعنست با ت:سآ :نظام حکومتی مبتنی بر قرآن ،آموزههای سآاسی
و عجتماری آن رع در سطحی سترده به وحنة حآا عجتماری بر ردعند .بار عیان عسااس در مقایاة
حاضر برآنآن پ :عز بآان کلآاتی دربارة مهجوریت قرآن و نگرش عمام خمآنی به عبعاد آن ،به تبآاآن
روعمل بروز مهجوریت قرآن در بعد سآاسی و عجتماری در عندیشاة عیان مصالح دینای ،عجتمااری و
سآاسی بزرگ بپردعزین.

مهجوریت عز ریشة «هجر» رفته شده و «مهجور» عسن مهعول آن عست .روهی عز یغویاان« ،هجار»
رع ضاااد «ووااال» (إبااان منظاااور  1410ج 5م 250؛ جاااوهری  1407ج 2م 851؛ عبااان فاااارس  1399ج 6م  )34و
مهجور

ذعشتن رع به «تارک» معناا کاردهعناد (إبان منظاور  1410ج 5م 252؛ زبآادی  2007ج 14م 221؛ عناآ:

عباارعهآن 1374م  .)973عز عیاان رو «مهجااور» و «هجآاار» در معنااای متااروک (إباان منظااور 1410ج 5م 256؛

زبآدی 2007ج 14م 224؛ عنآ :عبرعهآن 1374م  )973بهکار رفته عسات .وااح

کتاا

العاین ،مهجوریات رع

ترک چآزی می دعند که عنسان در مقابل آن تعهد دعرد (فرعهآدی  1405ج 1م  387و نآز ر.ک .بهم إبن منظاور

 1410ج 5م 252؛ زبآدی  2007ج 14م  )224و مرعد عز سخن پآامبر(و) در آیة  30سورة فرقان رع مهجوریت
خود پآامبر(و) و قرآن برمیشمارد (فرعهآدیم  1405ج 1م  .)387رعغ

عوههانی نآز برآن عست که مارعد

عز مهجوریت در آیة مزبور ،دوری قلبی یا قلبی و زبانی عز قرآن عست (رعغ 1418م  .)833مصاطهوی
نآز «هجر» رع به معنای «ترک چآزی همرعه با وجود نوری عرتباط با آن» معنا کارده عسات (مصاطهوی

 1369ج 11م  .)240معنای دیگر «هَجْر» ،هذیان

هتن و سخن باطل بر زبان رعندن عسات (جاوهری 1407

ج 2م 851؛ زبآدی  2007ج 4م 219 ، 217؛ عبن فاارس  1399ج 6م  .)35در فرهنگنامههای فارسی نآز مهجور به
معنای دور عفتاده ،سخن پریشان و ناح  ،متروک وکالمی که عستعمال آن وعنهاده شده ،بهکار رفتاه
عست (دهخدع بیتا ج 14م 21874؛ شاد  1892ج 3م .)479
برخی عز مهسرعن منظور عز مهجوریت قارآن رع متاروک نهاادن قارآن و عیماان نآااوردن باه آن
دعنستهعند( .فآضکاشانى  1415ج4م 11؛ آیوسى  1415ج10م 14؛ فخاررعز  1420ج24م  455؛ ساآوطى 1416م 365؛
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بآضاو  1418ج4م  )123بعضی دیگر عز مهسرعن ،عز مهجوریت به عرارعا ماردم عز قارآن و هادعیت و
ردم توجه به آن تعبآر کردهعند( .طوسى بیتا ج7م 486؛ عبان کيآار  1419ج 6م 1)99؛ چناانکاه در برخای عز
تهاسآر تصریح شده عست که مهجوریت به معنای ردم تصدی و رمل باه آماوزههاای قارآن عسات
(رعز  1408ج14م 218؛ عبن کيآر  1419ج6م .)99

2

بنابرعین مهجور کردن قرآن ،باه معناای رادم درک درسات عهمآات و جایگااه قارآن و تارک
آموزههای آن و نوری بیتوجهی به آن عز روی غهلت عست و مهجوریات قارآن مرعتبای دعرد کاه
مهنترین مرتبة آن ،ردم رمل به آموزههای قرآن و عکتها به جنبههای ووری و تشریهاتی باه شامار
میرود.

قرآن کرین عز منظر عمام خمآنی ،سهرة ستردة عیهی (عمام خمآنی  1385ج 19م  )115کتاو عنسان ساازی
(عمام خمآنی  1385ج 3م 230؛ ج 7م  )285و جاامع معاارو و حقاای عساما :و واها عیهای عسات .عماام
خمآنی قرآن رع «عز بزرگترین مظاهر رحمت مطلقه عیهآّه» (عمام خمآنی 1373م  )66وور عسن عرظان
(عمام خمآنی 1373م  ،)321تجلّی تامّ عسما :و وها عیهی (عمام خمآنی  1385ج 12م  )421سرّ بآن ح و وییّ
عهلل عرظن (عمام خمآنی  1385ج 19م  )285معرّو عنسان کامل (عمام خمآنای 1373م  )321عرظن و عشرو کتا
مقدسه (عمام خمآنی  1385ج 20م  )312تاج کرعمت و شرو (عمام خمآنی بیتام  )80مبدأ تماام معاارو (عماام

خمآنی  1385ج 19م  )438و هدعیتگر به رعه مستقآن (عمام خمآنی 1373م  )203معرفی میکند.
عز دید

اه عمام خمآنی ،قرآن کرین در مسائل سآاسی و عجتماری جامعآت تاامّ دعرد (عماام خمآنای

1379م  )49و مشااتمل باار همااه چآااز عساات (عمااام خمآناای  1385ج 4م  .)448حجاان آمااوزههااای سآاسااى و
عجتمارى قرآن رع بآشتر عز مطای

رباد آن عست (عمام خمآنی  1385ج2م 255؛ ج5م  )188و بارآن عسات

که نسبت آیا عجتماری و سآاسی قرآن به آیا ربادی آن ،عز نسبت ود به یک هن بآشتر عسات
(عمام خمآنی 1381م  .)11ویی مسلمانان رماالً آن هاا رع کناار ذعشاته و تنهاا باه بُعاد ضاعآف آن توجاه

 . 1همچنآن ر.ک.بهم (وادقى تهرعنى  1365ج21م 300؛ سآد قط

 1412ج5م 2561؛ فضل عهلل  1419ج17م 39؛ قاسامى

 1418ج7م 426؛ مغنآه  1424ج5م 466؛ مودودی  1417ج 3م .)649
 . 2همچنآن ر.ک.بهم (مدرسى  1419ج 8م 424؛ نجهاى  1398ج14م 218؛ ساآد قطا م  1412ج5م 2561؛ مآباد 1371
ج7م .)29
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کردهعند (عمام خمآنی  1385ج6م  .)43عمام خمآنی عحکاام رباادی رع منشا :خادما عجتمااری و سآاسای
برمیشمارد (عمام خمآنی  1385ج 13م  131ا  )130و آیا عخالقی قرآن رع نآز مشتمل بر عبعااد سآاسای و
عجتماری تلقی میکند (عمام خمآنی 1379م .)61
عمام خمآنی معتقد عست رلیرغن آنکه قرآن همه چآز برعی مسالمانان باه عرمغاان آورده ،خاود
مسلمانان ،رمالً آن رع مهجور کردهعند؛ به عین معنا که «عستهادهع

که باید عز آن بکنند نکردند» (عمام

خمآنی  1385ج12م  .)320عیشان ضمن عینکه عحکام سآاسى و عجتمارى عسالم رع

مهجور مایدعناد (عماام

خمآنی  1385ج18م  )463با عشاره به شکوة پآامبر(و) عز عمت خود 1و با نآننگااهی باه وضاعآّت کناونی
جهان عسالم ،رلت رمدة مشکال مسلمانان رع در رمل نکردن به آماوزههاای سآاسای و عجتمااری
قرآن برمیشمارد (عمام خمآنی  1385ج16م  )33 -34عمام خمآنی با یاادکرد آیاة  179عز ساورة

عرارعو2،

یکی عز رالما جهنمی بودن رع ردم تهقه و تدبر در آیاا قارآن مایدعناد و چناآن کساانی رع عز
حآوعنا

مرعهتر معرفی میکند (عمام خمآنی 1386م  .)287عز نظار عیشاان ،رلّات رادم تا:رآر قارآن در

دلهای مسلمانان ،آن عست که قل های آنان عز حقای رقلی آن آ اه نآست و عستهادة مسلمانان عز
آن ،در حدّ یقلقة زبان عست و در مرتبة ذکر حقآقی قرعر ندعرد .عز عین رو می ویادم « ...حقآقات و
حقآّت قرآن به قل

ما نرسآده و دل ما به آن نگرویده و عدرعک رقلی ،بساآار کان عرار عسات» (عماام

خمآنی 1386م .)90 -91
3ـ عوامل و زمینههای مهجوریت قرآن در بعد سیاسی و اجتماعی
مهجوریت قرآن وعقعآّتی عنکارناپذیر عست که در آیا قرآن نآز

عز زبان پآامبر(و)

به آن عشاره شده

عست (فرقانم )30و حصول آن ،بی مان ،مانند هر پدیدة دیگری مسابو باه رلال و روعمال خاوّای
عست .بنابرعین و با تتبّع در آرار برجای مانده عز عمام خمآنی میتوعن باه زمآناههاا و روعمال متعاددی
برعی مهجور ماندن آموزه های سآاسی و عجتماری قرآن در نزد بآشتر مسالمانان و در عغلا

جوعماع

عسالمی در طول تاریخ پی برد که ما آنها رع به دو دستة روعمل دروندینی و بروندینای تقساآن مای
کنآن و در عدعمه به بآان مهنترین آنها میپردعزینم

« .1وَقَالَ عیرَّسُولُ یا رَوِّ إِنَّ قَوْمِی عتَّخَذُوع هَذَع عیْقُرْآنَ مَهْجُورًع» (فرقانم)30
« .2وَیَقَدْ ذَرَأْنَا یِجَهَنَّنَ کَيِآرًع مِنَ عیْجِنِّ وَعیْإِنْ ِ:یَهُنْ قُلُووٌ یَا یهْقَهُونَ بِهَا»...
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 -1-3عوامل و زمینههای دروندینی
 -1-1-3مهجوریت اهل بیت

(ع)

خدعوند مسئویآت تبآآن قرآن رع بر رهدة

خود پآامبر(و)

ذعشته عست (نحلم .)64 ،44پآامبر(و) نآاز عز

سوی خدعوند ،عهل بآت(ع) رع در حدیث رقلآن رِدل قرآن معرفی کرده (کلآنی  1411ج 1م 233؛ ترماذی

بیتا ج 5م 663؛ عبن حنبل  1398ج 3م  )26 ،17،14و مسلمانان رع عز خطار عفتارع عیان دو عناذعر دعده عسات،
چنانکه قرآن کرین ،عطارت عز پآامبر(و) رع به منزیة عطارت عز خدعوند میدعند (نسا:م ،)80عما بعاد عز
سپری شدن رصر بعيت ،عتهاقاتی عفتادکه عهل بآت(ع) در جامعة عساالمی مهجاور وعقاع شادند .عماام
خمآنى با عشاره به حدیث رقلآن ت:کآد میکند که بعد عز رحلت پآامبر(و)« ،هرچه بر یکى عز عین دو
ذشته عست بر دیگر

ذشته عست و مهجوریت هر یک مهجوریت دیگر

عسات(»...عماام خمآنای

 1385ج21م .)394
عمام خمآنی ردم تشکآل حکومت عز سوی عهل بآت(ع) رع بزرگتارین رفتااری جهاان عساالم
برمیشمارد و معتقد عست که مسلمانان در طاول تااریخ ،رفتاار هوعهاای نهساانآه باودهعناد و عیان
مشکال  ،مقابله باا تشاکآل حکومات عساالمی عز ساوی عئماه(ع) عسات (عماام خمآنای  1385ج 2م .)358
بنابرعین مهجوریت عهل بآت(ع) ،در رمل بارث مهجور شدن قارآن شاده و بساآاری عز آماوزههاای
سآاسی و عجتماری قرآن ،که میتوعنست عز سوی معصومان(ع) در ررواههاای وناا ون عجتمااری
جامة رمل بپوشد ،متروک ردیده عست.
 -2 -1-3بسنده کردن به ظواهر قرآن

عکتهااا بااه ظااوعهر عز سااوی عندیشاامندعن و مهساارعن مساالمان ،اااه بارااث مهجوریاات عبعاااد سآاساای
وعجتماری قرآن شده عست .عمام خمآنی با عشاره به پارهعی روعیا  ،عز مهسرعنی عنتقااد مایکناد کاه
عستهاده عز قرآن رع در ضبط و جمع عختالو قرعئا و معاانی یغاا و محسانا یهظآاه و معنویاه و
وجوه عرجاز و عميال آن منحصر دعنسته و عز معارو عیهآّه و جها روحی قرآن غافل شدهعناد .عماام
خمآنی آنان رع مانند بآمارعنی میدعند که به طبآ
معایجة خود رع در عین میدعنند که نسخة طبآ

مرعجعه کرده نسخة پزشک رع به همرعه دعرند ،عما
رع حهظ و ضبط کنند و به ترکآبا آن پی ببرند .به

تعبآر عمام خمآنی « عینان رع مرا خوعهد کشت و رلن به نسخه و مرعجعه به طبآ

بارعی آنهاا بکلّای
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بینتآجه عست» (عمام خمآنی 1373م  .)171عیشان رلت عستهادة حدعقلی عز عین کتاو زناد ی رع در رادم
نگاه تعلآمی به آن قلمدعد میکند (عمام خمآنی 1373م .)192
عمام خمآنی با عشاره به شکوة پآامبر(و) ت:کآد میکند که ع ر به ظوعهر قرآن عهمآت بدهآن ،عماا
در رمل به آموزههای آن عهتمام نورزین ،عز ننگ مهجور ذعشتن قرآن و شکایت پآامبر(و) رهایی
نخوعهآن یافت (عمام خمآنای 1373م  .)198عمام خمآنی ضمن عنتقاد شادید عز بسانده کاردن باه ظاوعهر و
مسائل سطحی مربوط به قرآن عذران میکند که وعقعاً «آیا ع ر ما عین وحآهة عیهآّاه رع مايالً جلاد
پاکآزه و قآمتى نمودین و در وق ت قرعئت یاا عساتخاره بوساآدین و باه دیاده نهاادین ،آن رع مهجاور
نگذعشتآن؟( »...عمام خمآنی 1373م .)198
عمام خمآنی عز پردعختن برخی عز ظاهر رعیان به رلوم قرآن ،بدون تدبر و تهکر در آیاا آن و
عینکه رلوم قرآن رع ورفاً در «معانى ررفآّه رامآّاه و مهااهآن ساوقآّه وضاعآّه» بدعنناد و کاار خاود رع
منحصر در «دستورع ووریّه ظاهریّه» قلمدعد کنند ،عنتقاد مایکناد (عماام خمآنای 1373م  )290و آن رع
«نشناختن ح قرآن و ناقص دعنستن شریعت» برمیشمارد (عمام خمآنی 1373م  .)291عز عین رو ،با عنتقااد
عز ظاهر رعیی ،توقف در ظاهر رع مایة مرگ و هالکات و جهایات دعنساته و نخساتآن ظااهر رع رع
شآطان می دعند که با نگاه به ظاهر آدم و بدون توجه به باطن و مقام وی ،عز رمل به فرماان خدعوناد
سرپآچی کرد (عمام خمآنای 1359م  )95عمام خمآنی در رآن حال رملکرد برخی عز عهل بااطن رع نآاز باه
سب

غهلت عز ظوعهر قرآن نقد میکند و رعه ووول به باطن رع «ت:دّو به ظاهر» میدعند (عمام خمآنای

1373م  )290و عز عین رو ،با مردود شمردن عفرعط و تهریط در پردعختن به ظوعهر ،رایمان رع به ررایت
عرتدعل و توجه به ظاهر توأم با توجه به باطن فرع میخوعند (عمام خمآنی 1373م .)291

برخی عز دعنشمندعن ،رلوم ونا ون رع حجابی برعی فهن قارآن دعنساته و حتای عواطالحا و
دعنشهایی رع که برعی فهن دین و آیا

قرآن بهکار رفته« ،حجاو» برشمردهعناد (طایقاانی بایتاا ج 1م

 .)16روهی دیگر نآز ،تصریح کردهعند توجه به ظوعهر و ردم درک و پردعختن به عبعاد عجتماری و
سآاسی قرآن و عسالم ،بارث رخو و سستی و بیتهاوتی ردهعی نسبت به مسائل جامعه مای اردد
(سآد قط 1350م .)31

 -3 -1-3تفاسیر ناصواب و سلیقهای
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عمام خمآنی با عنتقاد عز عنحرعو و کج فهمی ردّهعی ،ت:کآد میکند که در طول قرون ذشته ،برخی
ماهآت ظلنستآز عسالم رع در عرر تبلآغا سو :بآگانگان د ر ون جلوه دعدهعند و قرآن کرین رع کاه
کتاو جهاد با مشرکآن و مترفآن عست ،د ر ون شناساندهعناد (عماام خمآنای  1385ج3م  .)254عیشاان عز
توجآه معنوی برخی مسائل سآاسی و عجتماری قرآن عظهار نارضاایتی کارده (عماام خمآنای  1385ج 10م

 )459و با عشاره به تهسآرهای فریبنده و عنحرعفی برخی عز روهها ،بر یزوم تمساک باه قارآن ،بارعی
درهن کوبآدن و عز بآن بردن عستکبار و جبهة کهر و نها

پافشااری مایکناد (عماام خمآنای 1385ج 15م

247ا .)331 ،246چنانکه عز نظر سآدجمال عیدین عسدآبادی نآز تهسآر غربی آیاا و مهااهآن قارآن و
توجآه آیا ماورع:عیطبآعی قرآن و تهسآر مادی آن عز روعمل مهجوریت آخرین کتاو آسامانی باه
شمار میرود (مطهری بیتام .)20
 -4 -1-3سازش و سکوت در مقابل ستمگران
آیا قرآن بر ظلن ستآزی و یزوم مباارزه باا ساتمگرعن د یات دعرد؛ عماا در طاول تااریخ برخای عز
مسلمانان با سکو و سازش در برعبر ظلن و جور ،رماالً باراث مهجوریات آماوزههاای سآاسای و
عجتماری قرآن شده عند .عمام خمآنی سازش با ظاین رع ،ظلن به مظلوم و ظلن به بشاریت دعنساته (عماام

خمآنی  1385ج18م  )500و آن رع خالو قرآن بارشامرده عسات (عماام خمآنای  1385ج3م  )340و عز برخای
وعرظان غآر متّعظ با تعابآری چون «آخوندهای درباری»« ،وراظ عیسالطآن» و ...عنتقاد میکند که در
طول تاریخ با جعل روعیت ،رمالً در مقابل قرآن عیستاده و جنبة ظلن ستآزی قرآن رع مهجور نهاده و
حکن به سازش با سالطآن و حکام ظاین دعدهعناد (عماام خمآنای 1381م  .)65عو آناان رع «رلماای ساو :و
تملّ

ویان ظلمه و ستمگرعن» و «دین به دنآا فروشانی» مایناماد کاه عز منزیات و موقعآات رلماای

عسالم سو :عستهاده میکنند و باه ظایماان خادمت مایکنناد (عماام خمآنای 1385ج 20م  .)339 ، 338عماام
خمآنی با عستناد به پارهعی آیا قرآن مانند آیه  36سورة مائاده و روعیاا معصاومان(ع) ،مانناد«إذع
ظهر عیبدع فللعاین أن یظهر رلمه و إ فعلآه

عهلل» (کلآنی  1411ج 1م  )54سکو رلما رع به منزیاة

ت:یآد ستمگرعن و کمک به دشمنان عسالم میدعند (عمام خمآنای 1379م  .)206عیشان سازش باا بآگانگاان
رع خودباختگى و خآانت به عسالم و مسلمانان برشمرده و عز مردم مایخوعهاد کاه ساازشکاارعن رع
طرد کنند (عمام خمآنی  1385ج 12م .)148

63
 -5 -1-3دنیازدگی گروهی از مسلمانان
عز دیگر روعمل مهجوریت قرآن در طول تاریخ ،دنآازد ی روهی عز مسلمانان عست .عمام خمآنای
یکی عز حجاوها و موعنع عستهاده عز قرآن و مهجور ماندن معارو آن رع «ح
قل

دنآا» می دعناد؛ زیارع

به وعسطة عین محبت عز ذکر خدع غافل میشود و عز قرآن و آموزههای آن عررعا میکند (عمام

خمآنی1373م  .)202بنابرعین به حوزههای رلمآه و روحانآان تووآه میکند که سادهزیساتی رع هماوعره
ررایت کنند (عمام خمآنی  1385ج 20م  343ا )342و عز زیّ طلبگی خاارج نشاوند (عماام خمآنای  1385ج 18م

 13ا  )12زیرع در غآر عین وور  ،عسالم تخری
مرتبة با یی رسآده  ،عما تهذی

میشود .عز نظر عیشان ،رایمی که عز نظار رلمای باه

یافته نآست ،بسآار مضر عست و ضررهایی برعی جامعه دعرد که غآار

راین ندعرد (عمام خمآنی  1385ج 8م  .)310عو عز سر دیسوزی به حوزههای رلمآاه ساهارش مایکناد کاه
مبادع حوزهها رفتار تشریها شوند (عمام خمآنی  1385ج 19م  43ا  .)42عماام خمآنای عز روحانآاان مای
خوعهد که به دعنستههای خود رمل کنند؛ زیرع ع ر یک روحانی ،هتار ،رفتار و حرکااتش قرآنای
نباشد ،نمیتوعند مبلّغ قرآن و عسالم و عهل بآت(ع) باشد؛ عز عین رو با عشاره به روعیاتی که عهل جهنن
عز بوی رایمی که به رلمش رمل نکند ،آزرده میشوند (عمام خمآنی  1385ج2م 16؛ کلآنی  1411ج 1م )44

ت:کآد میکند که بآن راین و غآرراین تهاو وجود دعرد (عمام خمآنی  1385ج 2م  17ا  )16زیرع عنحرعو
راین ،بارث عنحرعو یک عمت می

ردد؛ «إذع فَسَد عیعایِنُ ،فَسَدَ عیعااینَ» (عماام خمآنای  1385ج2م 24؛ ج6م

285؛ آمدی بیتا ج 7م )269؛ چنانکه روهی عز مصلحان دینی ،مانند سآد قطا  ،کاوعکبی و مطهاری
نآز عز وعبستگی برخی عز دعنشمندعن و رایمان به دنآا و ردم تطاب قول و رمل آنان عنتقااد کاردهعناد
(سآد قط بیتام 97ا94؛ عمآن بیتام 275؛ مطهری 1378م .)86
 -6 -1-3تحجر و خشکذهنی
فهن وحآح قرآن و آموزههای آن ،نآازمند وسعت نظر ،ژروعندیشى و رقالنآت عست .در مقابال،
تحجر ،قشر

ر و جمود ،آفت فهن دین به شمار میرود .نگاهى باه تااریخ عساالم ،نقاش قابال

توجه عین رامل رع در رشد یا عنحطاط مسلمانان نشان مىدهد .فِر ظاهر رع رمادتاً باه عیان آساآ
فکر

رفتار بودهعند .خوعرج جز :عین متحجرعن بودهعند (عماام خمآنای  1385ج1م 302 -303؛ ج14م 136؛

عبن عبىعیحدید  1404ج 2م  .)281 -282عمام خمآنی هموعره عز متحجرعن مقادسنماا عنتقااد کارده و خطار
تحجر رعیااان رع مهاان برشاامرده عساات (عمااام خمآناای  1385ج21م 278؛ ج20م  )315و خطاااو بااه رلمااا
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می ویدم «خون دیی که پدر پآرتان عز عین دستة متحجر خورده عست ،هر ز عز فشارها و ساختآهای
دیگرعن نخورده عست» (عمام خمآنی  1385ج 21م .)278
جوعد آملى نآز سِرّ رکود معرفتشناساى رع در عدوعر ذشاته ،بآانش متحجرعناة ظاهر رعیاانى
برشمرده عست که در مسائل فقهى به وجوو عحتآااط در «ماا نص فآاه» معتقاد بودناد و در مساائل
عرتقاد  ،قرآن رع تحریف شده یا دشوعرفهن مهجور نهادند و بنابرعین آیا فرعوعنى که دراو باه
نظر ،تدبر ،تعقل و مانند آن دعشت یا مصدع عستد ل و نمونه عحتجاج و نظایر آن رع عرعئاه ماىدعد،
همچنان مهجور ماند (جوعدی آملی  1378ج13م  .)42برخی عز مصلحان دینای مانناد ساآد جماال عیادین
عسدآبادی و محمد ربده نآز عز وجود تحجر ،جمود و خشکذهنی در کشورهای عسالمی ،همزمان
با رصر پآشرفت و تالش همه جانبة غرو برعی ترقی و توسعه ،عنتقااد کاردهعناد (شارفی1372م 81-80؛
مطهری بیتام .)36

 -7 -1-3ازخودبیگانگی و خود فراموشی
یکی عز روعمل مهجوریت قرآن در بعد سآاسی و عجتماری ،دچار شدن روههاایی عز مسالمانان باه
نوری خودبآگانگی و خودفرعموشی در موعجهه با فرهنگ غربی در جامعة جهانی عست؛ حال آنکاه
قرآن مىفرمایدم «وَیَا تَکُونُوع کَایَّذِینَ نَسُوع عیلَّهَ فََ:نْسَاهُنْ أَنْهُسَهُنْ ( »...حشرم .)19عماام خمآنای وعبساتگی
فکری و فرهنگی به غرو رع آفتی برعی جامعة عسالمی برمیشمارد و معتقد عست که ع ر مسالمانان
با دیدن پآشرفت ونعتی غرو مان کنند که رعه پآشرفت ،کنار نهادن رقایاد خاود و یکرنگای باا
آنان عست ،رعه به خطا پآمودهعند (عمام خمآنی 1381م  .)19عو با نقد عزخودبااختگی مسالمانان در مقابال
پآشرفتهای مادی بآگانگان (عمام خمآنی  1385ج 8م  ،)79تبلآغا فرعوعن دربارة پآشرفتهای غارو رع
راملی برعی تحق عین هدو میدعند که مسلمانان کامالً مطآع فرهنگ غربی ردناد و باه فرهناگ
غربی عفتخار کنند و در مقابل ،پردعختن به قرآن و شعائر عسالمی ،رق ماند ی و کهنهپرستی تلقی
ردد (عمام خمآنی  1385ج 9م 80؛ ج 21م  .)416چنانکه برخی دیگر عز مصلحان دینی و عجتمااری مانناد
سااآدجمال عیاادین عساادآبادی نآااز عز خودبآگااانگی و عز خودباااختگی در مقاباال غاارو رع راماال
مهجوریت آموزههای سآاسی و عجتماری قرآن برشمردهعند (عسدآبادی 1421م 91ا 87؛ مطهری بیتام . )32

 -2-3عوامل و زمینههای بروندینی
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 -1-2-3استکبار و مستکبران
قرآن کرین عستکبار رع رامل مخایهت با درو و آیا عیهی (جارآاهم ،)31و مساتکبرعن و عساتکبار رع
بارث مرعهی مستضعهان (ساب:م )31برشامرده عسات .عز آنجاا کاه بآگانگاان آماوزههاای سآاسای و
عجتماری قرآن رع مانع بزر ى برعی رسآدن به عهادعو خاود مایدعنناد ،عز عیان رو ،کوشاش بارعی
مهجور ساختن قرآن و کنار ذعردن آن عز زند ى سآاسی و عجتماری مسلمانان رع به ميابة رعهبردی
عساسى دنبال میکنند تا بتوعند سلطه ر خود رع درکشورها عسالمى تدعوم بخشند .عماام خمآنای
به نقشههای بآگانگان در مهجور کردن قرآن عشاره کرده ،به همکاری آنان با حکومتهای ناوایح
در جهان عسالم برعی محو قرآن عز وحنة جامعه میپردعزد (عمام خمآنی  1385ج 21م  396ا  )395و ت:کآد
میکند که بآگانگان مىخوعهند مسلمانان رع عز قرآن جدع کنناد ،تاا پشاتوعنهع

ندعشاته باشاند (عماام

خمآنی  1385ج4م .)216
در همآن مسآر ،حاکمان و زمامدعرعن ستمگر ،عفزون بر بیتوجهی به آموزههای قرآن و رتر ،
جامعه رع عز عهتمام به آموزههای عسالم باز میدعشته و بعضاً به مخایهت و معارضة نظری و رملای باا
قرآن و معصومان(ع) پردعختهعند.
قاارآن کاارین در آیااا متعاادد بااه خااوی عسااتکبار

ری (رنکبااو م ،)39برتااریطلباای (یااون:م83؛

مامنااونم46؛ قصااصم ،)4بااه بنااد یکشااآدن مااردم (شااعرع:م ،)22عستضااعاو (قصااصم ،)4عساارعوکاااری
(یون:م ،)83فساد (نملم34؛ بقرهم205؛ قصصم ،)4عتارعو (ساب:م ،)34عساتبدعد (غاافرم )29حاکماان ساتنپآشاه
عشاره کرده و آنها رع روعمل و زمآنههای رملای دوری اروههاای پرشاماری عز ماردم عز رمال باه
آموزههای سآاسی و عجتماری قرآن شناسانده عست.
عمام خمآنی با عشاره به عینکه نبود حکومت عسالمی بارث

سترش ظلن و فساد عست (عمام خمآنای

 1385ج 21م  )15به تهاو های حکومت عسالمی با حکومتهای دیگر پردعخته و مسئو ن کشاور رع
عز کمترین ظلن و زور ویی برحذر میدعرد (عمام خمآنای  1385ج 6م  .)461عیشان منش :آشهتگی جامعاه
و بهوجود آمدن تهرقه رع مسئو ن کشورهای عسالمی مایدعناد (عماام خمآنای  1385ج3م  )256و ضامن
عشاره به عقدعما حکّام برعی مهجور کردن مهاهآن قرآن ،تظاهر آنان به قرآن رع بارعی راوعمفریبای
میدعند و عز عینکه عز سویی آموزههای سآاسی و عجتماری قرآن رع نقض کرده و عز سوی دیگار باه
چاپ و عنتشار قرآن میپردعزند ،عنتقاد میکند (عمام خمآنی  1385ج 11م  .)287 -288عماام خمآنای ضامن
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خطرناک دعنستن عین فری کاری (عمام خمآنی  1385ج 12م  )467تظاهر آنان به دیندعری رع برعی عز بآن
بردن محتوعی قرآن برمیشمرد (عمام خمآنی  1385ج 3م 317؛ ج 8م .)11 -12

 -2-2-3ناکارآمد جلوه دادن قرآن
یکی دیگر عز روعمل مهجوریت قرآن و رادم تحقا آماوزههاای آن در جوعماع عساالمی ،نگارش
محدود به آیا آن و ناکارآمد جلوه دعدن آموزههای قرآن در عبعاد سآاسی و عجتماری عست .حال
آنکه آیا قرآن حاکی عز جامعآت و جهانی بودن آن عست (وم87؛ قلنم52؛ أنعامم19؛ بقارهم .)185عماام
خمآنی با عتخاذ موضع شدید در برعبر روهی که قرآن و عسالم رع فاقد عحکام سآاسای ا عجتمااری
میدعنند تصریح میکندم «قرآن کرین و سنّت رسول عهلل اا ولّی عهلل رلآاه و آیاه ااا آن قادر کاه در
حکومت و سآاست عحکام دعرند در سایر چآزها ندعرند» (عمام خمآنای  1385ج21م  .)406عیشاان تصاریح
میکند که آن روز که در غرو هآچ خبر نبود و در جهان عرر عز قانون نبود ،خدعوند باه وساآله
پآامبر(و) قوعنآنى فرستاد که عنسان عز رظمت آنها به شگهت مىآید؛ عز عیان رو خدعوناد راالوه بار
وظایف ربادی ،برعی مسائل سآاسی و عجتماری و حکومتی نآز قانون جامع و کامال فرساتاده عسات
(عمام خمآنی 1381م .)12
 -3-2-3مقابله با آموزههای سیاسی و اجتماعی قرآن
عستکبار و عیادی آن هموعره سعی در منزوی کردن قرآن و آموزههای سآاسی و عجتماری آن دعشته
عند و به عین منظور عز حربههای ونا ونی بهره بردهعند .عمام خمآنی باا عشااره باه حماال رلنای و
مخهآانة دشمنان عسالم رلآه قرآن و معارو آن ،مسلمانان رع به بآدعری و هشآاری در مقابل آنها فارع
میخوعند (عمام خمآنی  1385ج 2م  )487-488جسار

به ساحت مقدس قرآن ميل پاره نماودن آن( ،عماام

خمآنی  1385ج 9م  )361آتش زدن قرآن( ،عمام خمآنی  1385ج1م 231؛ ج4م  )165مسخره کردن آیا

( ،عماام

خمآنی  1385ج 9م  )78تشکآک در قرآن ،عنتشار قرآنهای ساختگی ،عیجاد تردید در عرتقادع و متهن
کردن عسالم به دین ناعمنی ،متهن ساختن قرآن به تروریسن (غزعیی بیتام  )97رقا عفتااد ی و هارج و
مرج طلبی عز مصادی

عهانت به قرآن عز سوی دشمنان عسالم به شمار مایروناد (هاامهری 1386م -111

 )107که خوعه ناخوعه در تشویه چهارة عساالم و قارآن کارین در مآاان رادهعی عز ماردم کشاورهای
ونا ون مارر میعفتد.
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عمام خمآنی به مقابلة عستعمار رعن با آموزههاای وحآاانی بارعی دور سااختن فرهناگ قارآن عز
جامعه (عمام خمآنی  1385ج 2م  )461و محو عساس قرآن کرین (عماام خمآنای 1385ج 2م  )482و آماوزههاای
آن عشاره میکند (عمام خمآنی 1379م  )564و نسبت به ترویج تعلآما عنحرعفی غرو برعی جلو آری عز
پآشرفت جوعنان هشدعر میدهد (عمام خمآنی  1385ج9م 81ا  )79و معتقاد عسات دویاتهاای عساتکباری
تالش میکنند تا با نهوذ در دعنشگاه ها ،جوعناان رع مطااب خوعسات خاود تربآات کنناد و عساتقالل
فکری رع عز آنان بگآرند (عمام خمآنی  1385ج 12م .)5

 -4-2-3تبلیغ جدایی دین از سیاست
یکی عز عقدعما بآگانگان در جهت مهجوریت آموزههای سآاسی و عجتماری قرآن ،ترویج جدعیی
دین عز سآاست بهشمار میرود .عمام خمآنی سکو ریسن رع منط

عسالم نمایدعناد (عماام خمآنای 1385

ج5م  )440و با عبرعز نگرعنی عز روعج تهکر جدعیی دین عز سآاسات در کشاورهای عساالمی ،عساالم رع
غری

و ناشناخته معرّفی میکند ،و مسلمانان رع ناآشنا به حقای

عسالم برمیشمارد (عمام خمآنای 1385

ج 19م  .)21عیشااان ضاامن عنتقاااد عز برخاای سااردمدعرعن کشااورهای عسااالمی ،آنااان رع «وعبسااتگان بااه
حکومتهای جابر» و بازیگرعنی می نامد که عسالم رع در وشة مسااجد محصاور نماودهعناد و باراث
رق ماند ی مسلمانان شدهعند و عحکام عسالمی مانند حج و نماز جمعه رع به وور یک ظاهر بی
محتوع و خشک محصور کردهعند و با «کج فهمی» و «کج فکری» حتی با تشکآل حکومت عساالمی
مخایهت میکنند( ...عمام خمآنی  1385ج 19م  .)21عز عینرو فعایآت سآاسی رع یکی عز وظایف ماذهبی -
مسلمانان برمیشمارد (عمام خمآنی  1385ج 5م .)440
عمام خمآنی برآن عست که عستعمار میخوعهد دین رع عز سآاست جدع کند و عز دخایت رلماای
عسالم در عمور سآاسی و عجتماری جلو آری کند (عمام خمآنی 1381م  .)23عو سابقة طرح جدعیی دین و
سآاست رع زمان بنی عمآه و بنی رباس دعنسته و عز عینکه ردهعی عز عشخاو متدین نآاز عیان مسا:یه رع
باور کردهعند ،عظهار ت:سف کرده عست (عمام خمآنی  1385ج 16م  )418و ضمن عشاره به عیان مسا:یه کاه
عستعمار ،سآاسی بودن رلما رع عمری پست جلوه میدهاد( ،عماام خمآنای  1385ج 13م 431؛ ج 10م  )124باه
عین ترفند تصریح میکند کاه راده عی بارعی توجآاه رادم دخایات روحانآاان در مساائل سآاسای و
عجتماری ،عین ونه عیقا میکنند که سآاست به معنی دروغگاویی و فریا

عسات و ع ار رلماا وعرد

سآاست شوند عحترعمشان پآش مردم عز بآن میرود! (عمام خمآنی  1385ج 13م .)361
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عز نظر سآد قط

نآز یکی عز روعمل مهن مهجوریت قرآن ،محدود کردن آن در عمور معناوی و

محرومآت آن عز دخایت در عمور سآاسی و عجتماری عست (سآد قط 1350م .)113
 -5-2-3ترویج اسالم انحرافی
عمام خمآنی عسالم رع به دو ناوع نااو و آمریکاایی تقساآن مایکناد و بارعی عساالم آمریکاایی عیان
ویژ یها رع برمی شماردم «عسالم سارمایهدعر  ،عساالم مساتکبرین ،عساالم مارفهآن باىدرد ،عساالم
منافقآن ،عسالم رعحتطلبان ،عسالم فروتطلبان»( ،عمام خمآنی  1385ج 21م « )11عسالم مقادسنماهاا
متحجر»( ،عمام خمآنی  1385ج 21م « )120عسالم سلطنتى ...عسالم عیتقااط»( ،عماام خمآنای  1385ج 21م  )240و
عسالمی که مطاب

آن ،رلما نباید در عمور سآاسی و عجتماری دخایات کنناد (عماام خمآنای  1385ج 21م

 )281عمام خمآنی ترویج عسالم عنحرعفی رع یکی عز عهدعو عستعمار رعن برعی مهجوریت قارآن مای
دعند (عمام خمآنی  1385ج2م .)487
در مقابل ،عسالم ناو در عندیشاة عماام خمآنای ،عساالمی عسات کاه پرچمادعر آن پابرهنگاان و
مظلومان و فقرعی جهان هستند (عمام خمآنی  1385ج 21م  .)204عین عسالم به تمام عبعاد قرآن و دین ،و عز
جمله سآاسی و عجتماری نظر دعرد و سآاستی جهانی دعرد (عمام خمآنی 1379م  )46عمام خمآنای عز نقشاة
عستعمار برعی مهجوریت قرآن پرده برمیدعرد و ترویج عسالم عنحرعفای رع عز عقادعما آناان برمای-
شمارد و تصریح میکند که عستعمار رعن که خود مخایف سرسخت قرآن بودهعند ،مدری حمایت
عز آموزههای آن شتهعند تا قرآن کرین رع مهجور کنند و عز بآن ببرند و زمآنه برع پآشبرد عهادعو
عستعمار

ردد (عمام خمآنی  1385ج2م .)487

یکی دیگر عز روعمل مهجوریت آموزههای سآاسی و عجتماری قارآن ،تارویج قرعئتای عز عساالم
عست که عساساً در آن سآاست و حکومت نقشی ندعرد و عمام خمآنای عز آن باه «عساالم آمریکاایی»
تعبآر کرده عست .سآد قط

نآز عوطالح عسالم آمریکایی رع به کاار بارده عسات( 1.ساآد قطا

104؛ عحمدی 1383م  .)69سآد قط

1350م

بر آن بود کاه دو ناوع عساالم وجاود دعردم یکای عساالم وعقعای و

دیگری عسالمی که غرو و آمریکا میخوعهد (سآدقط 1350م  .)103آنان عز قرآن تنها مساائل فقهای
رع می پرسند و هر ز به عبعاد سآاسی و عجتماری و عقتصادی آن نمی پردعزناد .آناان حتای برخای عز

 . 1وی عز عوطالح «عسالم غربی» نام میبرد.
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عحکام عسالم مانند زکا رع رامل خطر و مانع پآشرفت خود می دعنناد و باا آن مخایهات مایکنناد
(سآدقط 1350م .)119
 -6-2-3ایجاد تفرقه میان مسلمانان
یکی عز روعمل مهجوریت قرآن در بعد سآاسی و عجتماری ،تهرقاه در مآاان مسالمانان عسات .قارآن
کرین تهرقه و عختالو رع مایة سستی ،عز بآن رفتن عبهت مسلمانان (أنهاالم )46و بایخاردی (حشارم)14

میدعند .بر همآن عساس ،عمام خمآنی ردم عتحاد بآن مسلمانان رع یکی عز بزرگترین و عساسیتارین
مشکال دعنسته (عمام خمآنی  1385ج15م  )169و ضمن توجه دعدن به عین معضال سآاسای و عجتمااری،
مسلمانان جهان رع عز درعفتادن به دعم عختالو و تهرقه برحذر میدعرد (عمام خمآنای  1385ج5م 516؛ ج 6م

.)83-84
یکی عز روشهای بآگانگان برعی عیجاد تهرقه و مهجور ماندن آماوزههاای سآاسای و عجتمااری
قرآن ،ترویج ملی رعیی در مآان مسلمانان عست .عمام خمآنی ملی رعیی رع باراث عیجااد دشامنی و
شکاو بآن مسلمانان میدعند (عمام خمآنی  1385ج 13م  )209و با توجه به مخاایف باودن ملای رعیای باا
قرآن( ،عمام خمآنای  1385ج 12م  )334آن رع نهی میکند .در عندیشة عمام خمآنی ،قرآن کارین نآاز باا ردّ
نژعدپرستی (عمام خمآنی  1385ج 17م  )109همه رع برعبر و برعدر میدعند (عمام خمآنای  1385ج 13م .)167 -168

سآدجمال عیدین عسدآبادی ،سآد قط

و عقبال هوری نآز ضمن مخایهت با ملی رعیی ،آن رع نقشة

بآگانگان برعی تضعآف وحد مسلمانان دعنستهعند کاه باراث رقا ماناد ی مسالمانان مای اردد
(عسدآبادی1421م 71-72؛ سآد قط 1350م 113 ،91؛ بقایی 1379م .)45

نتیجه
روه های پرشماری عز مسلمانان هموعره عز عبعاد سآاسی و عجتماری قرآن غهلت دعشتهعند و با دوری
جستن عز تعایآن عهل بآت(ع) ،عکتها به مسائل ظاهری ،بردعشتهای سلآقهعی و کجعندیشی و خشک-
ذهنی برخی عز رایمان ،رمالً به آموزههای سآاسی و عجتمااری قارآن کانتاوجهی کارده و آنهاا رع
مهجور نهادهعند؛ چنانکه بآگانگان و دشمنان قرآن نآز هماوعره در مقابلاه باا آماوزههاای سآاسای و
عجتماری قرآن ،دور سااختن آن عز واحنة سآاسات و عجتمااع و تارویج عندیشاههاای ضاد قرآنای
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کوشش کرده و با عیجاد تهرقه مآان مسلمانان و ترویج قرعئاتهاای بایریشاه و نادرسات عز عساالم،
بارث مهجور ماندن عبعاد سآاسی و عجتماری قرآن شدهعند.

-

قرآنکریم

-

آیوسى ،سآد محمود ) 1415( .روح المعانى فاى فسيایر القارآن الع ایم ،تحقآا رلاى ربادعیبار
بآرو م دعرعیکت

-

،

عیعلمآه ،چاپ عول.

آمدی ،ربدعیوعحد بن محمد( .بیتا) غررالحکم و دررالکلم ،تحقآا مصاطهی درعیتای ،قانم مکتا

ع راالم

ع سالمی ،چاپ عول.
-

عبن حنبل ،عحمد ) 1398( .الميند ،بآرو م عیمکت

-

عبن فارس ،عبوعیحسن عحمد بن فارس بن زکریا ) 1399( .معجم مقاییس اللغه 6،جلدی ،تحقآ رباد عیساالم

عإلسالمی ،چاپ دوم.

محمد هارون ،بآرو م دعر عیهکر.
-

عبن کيآر دمشقى ،عسمارآل بن رمرو ) 1419( .فسيیر القرآن الع یم ،تحقآ محماد حساآن شام :عیادین،
بآرو م دعر عیکت

-

عیعلمآه ،چاپ عول.

إبن منظور ،عبو عیهضل جمال عیدین محمد بن مکرم ) 1410( .ليان العر  15 ،جلدی ،دعر بآرو یلطبا
و عینشر.

-

عبنعبی عیحدید ،رزعیدین ) 1404( .شرح نهج البالغه ،قنم نشر

-

عحمدی ،رلی )1383( .شهید سید قطب ،تهرعنم مجمع جهانی تقری

-

عسدآبادی ،سآدجمال عیدین ،محمد ربده ) 1421( .العروه الوثقی ،تهرعنم مجمع جهاانی تقریا

عهلل مررشی.
مذعه

عسالمی ،چاپ عول.
ماذعه

عسالمی ،چاپ دوم.
-

عمام خمآنی ،روح عهلل )1373( .آدا الصلو  ،تهرعنم ماسسه تنظآن و نشر آرار عمام خمآنی ،چاپ چهارم.
(ره)

اااااااااااااا  )1379( .اسالم نا در کالم و پیاام اماام یمینای  ،تهارعنم ماسساه تنظاآن و نشار آراار عماام
خمآنی (چاپ و نشر رروج) ،چاپ پنجن.

-

اااااااااااااا  )1386( .شرح حدیث جنود عقل و جهل ،تهرعنم ماسسه تنظآن و نشر آرار عمام خمآنای (چااپ
و نشر رروج) ،چاپ یازدهن.

-

اااااااااااااا  )1359( .شرح دعای سحر ،ترجمة سآد عحمد فهری ،تهرعنم نهضت زنان مسلمان.

-

اااااااااااااا  )1385( .صحیسه امام ،دوره  22جلدی ،تهرعنم ماسسه تنظآن و نشر آرار عماام خمآنای (چااپ و
نشر رروج)  ،چاپ چهارم.

-

اااااااااااااا ( .بیتا) کشف اسرار ،قنم پآام عسالم.

-

اااااااااااااا  )1381( .والیت فقیه (حکومت اسالمی) ،تهرعنم ماسسه تنظآن و نشر آرار عمام خمآنای (چااپ و
نشر رروج) ،چاپ یازدهن.

-

عمآن ،عحمد( .بیتا) زعماء اإلصالح فی العصر الحدیث ،بآرو م دعرعیکتاو عیعربی.

-

عنآ :عبرعهآن ،منتصر ربدعیحلآن ،عیصوعیحی رطآه ،خلف عهلل عحمد محمد )1374( .المعجم الوسای  ،تهارعنم
نشر فرهنگ عسالمی ،چاپ پنجن.

-

بقایی ،محمد )1379( .شرار زندگی ،شرح اسرار یودی اقبال الهوری ،تهرعنم فردوس ،چاپ عول.

-

بآضاو  ،ربدعهلل بن رمار ) 1418( .أنوار التنزیل و أسرار التأویل ،تحقآا محماد رباد عیارحمن عیمررشاى،
بآرو م دعر عحآا :عیترعث عیعربى ،چاپ عول.

-

ترمذی ،محمد بن رآسى( .بیتا) سنن فرمذی ،تحقآ عحمد شاکر ،محمد فاعد ربادعیباقی ،إبارعهآن رطاوه،
بآرو م دعر إحآا :عیترعث عیعربی.

-

جوعدیآملی ،ربدعهلل )1378( .فسيیر موضوعى قرآن کریم (ج  ،)13قنم عسرع.:
جوهری ،عسمارآل بان حمااد ) 1407( .الصاحاح :فاا

و صاحاح العرییاه 6 ،جلادی ،تحقآا عحماد

ربدعیغهور رطار ،بآرو م دعرعیعلن یلمالیآن ،عیطبعه عیرعبعه.
-

دهخدع ،رلی عکبر( .بیتا) لغتنامه دهخدا 15 ،جلدی ،زیر نظر محماد معاآن و ساآدجعهر شاهآدی ،تهارعنم
دعنشگاه تهرعن ،چاپ دوم.

-

رعز  ،عبوعیهتوح حسآن بن رلى ) 1408( .روض الجنان و روح الجناان فاى فسيایرالقرآن ،تحقآا محماد
جعهر یاحقى ،محمد مهد ناوح ،مشهدم بنآاد پژوهشها عسالمى آستان قدس رضو .

-

رعغ  ،حسآن بن محمد ) 1418( .المسردات فی غریب القرآن ،بآرو م دعرعیمعرفه ،چاپ عول.
زبآدی ،سآدمحمد مرتضی بن محمد عیحساآنی 2007( .م) فا العارو

مان جاواهر القاامو

تحقآ ربدعیمنعن خلآل عبرعهآن و کرین سآدمحمد محمود ،بآرو م دعرعیکت
-

سآد قط

عیعلمآه،

 40،جلادی،
ع ویی.

بن عبرعهآن (بیتا) آینده در قلمرو اساالم ،ترجماه آیاتعهلل ساآدرلی خامناهعی ،تهارعنم عنتشاارع

رصر.
-

اااااااااااااا  ) 1412( .فی ظالل القرآن ،قاهرهم دعرعیشرو  ،چاپ ههدهن.

-

اااااااااااااا  )1350( .ما چه میگوییم ،ترجمه سآدهادی خسروشاهی ،قنم دین و دعنش ،چاپ چهارم.

-

سآوطى ،جالل عیدین ،جالل عیدین محلی ) 1416( .فسيیر الجاللاین ،بآارو م ماسساه عیناور یلمطبوراا ،
چاپ عول.

-

شاد ،محمد پادشاه 1892( .م) فرهنگ آنندرا  ،یکهنو.

-

شرفی ،حسآن« )1372( .ناهنجاریهای جهان عسالم عز دید سآدجمال عیدین عسدآبادی» ،ویاهه ناماه حاوزه،
ش  60ا  ،59آذر ،دی ،بهمن و عسهند .

-

وادقى تهرعنى ،محمد )1365( .السرقان فى فسيیر القرآن یالقرآن ،قنم فرهنگ عسالمى ،چاپ دوم.

-

طایقانی ،سآدمحمود( .بیتا) پرفوی از قرآن ،تهرعنم شرکت سهامی عنتشار.
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-

طباطبایی ،سآد محمدحسآن ) 1393( .المیزان فی فسيیر القرآن ،بآرو م ماسسه عألرلمی ،عیطبعه عیيانآه.

-

طوسى ،محمد بن حسن( .بیتاا) التبیان فى فسيیر القرآن ،تحقآا عحماد قصاآر رااملى ،بآارو م دعر عحآاا:
عیترعث عیعربى.

-

غزعیی ،محمد( .بیتا) اسالم و یالهای نوین ،ترجمة مصطهی زمانی ،تهرعنم عنتشارع فرعهانی.

-

فخر رعز  ،محمد بن رمر ) 1420( .مسافیح الغیب ،بآرو م دعر عحآا :عیترعث عیعربى ،چاپ سوم.

-

فرعهآدی ،أبو ربدعیرحمن عیخلآل بن أحمد ) 1405( .کتا العین ( 8جلادی) ،تحقآا مهادی مخزومای و
عبرعهآن سامرعئی ،قنم دعرعیهجره ،عیطبعه ع ویی.

-

فضل عهلل ،سآد محمد حسآن ) 1419( .من وحى القرآن ،بآرو م دعر عیمالک یلطبا و عینشر ،چاپ دوم.

-

فآض کاشانی ،محمد بن محسن ) 1415( .الصافى ،تحقآ حسآن عرلمى ،تهرعنم عیصدر ،چاپ دوم.

-

قاسمى ،محمد جمالعیدین ) 1418( .محاسن التأویل ،تحقآ محمد باسل رآون عیسود ،بآرو م دعر عیکت
عیعلمآه ،چاپ عول.

-

کلآنی ،محمد بن یعقوو ) 1411( .الکافی ،بآرو م دعرعیتعارو یلمطبورا  ،چاپ عول.

-

مدرسی ،سآد محمدتقی ) 1419( .من هدى القرآن ،تهرعنم دعر محبى عیحسآن ،چاپ عول.

-

مصطهوی ،حسن )1369( .التحقیق فیکلمات القرآن ،تهرعنم وزعر فرهنگ و عرشاد عسالمی ،چاپ عول.

-

مطهری ،مرتضی )1378( .ميأله حجا  ،تهرعنم عنتشارع ودرع.

-

اااااااااااااا ( .بیتا) نهضتهای اسالمی در صد سالة اییر ،تهرعنم عنتشارع ودرع.

-

مغنآه ،محمد جوعد ) 1424( .التسيیر الکاشف ،تهرعنم دعر عیکت

-

مودودی ،سآدعبوعألرلی ) 1417( .فسهیم القرآن  6،جلدی ،ترجمه عوغر آفتاو ،هاورم دعر

-

مآبد  ،رشآدعیدین )1371( .کشف األسارار و عاد األیارار ،تحقآا رلاىعواغر حکمات ،تهارعنم عنتشاارع

عإلسالمآه ،چاپ عول.

عمآرکبآر ،چاپ پنجن.
-

نجهى خمآنى ،محمد جوعد ) 1398( .فسيیر آسان ،تهرعنم عنتشارع عسالمآه ،چاپ عول.

-

هامهری )1386( ،یاطرات ميتر همسر ،ترجمه رلی کاظمی ،قنم نشر عخال  ،چاپ چهارم.

