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Abstract 

Quranic interpretation (Tawil) has various meanings for Quranic scholars. Tawil means 

the abstraction of the general concept from the verse which has revealed regarding the 

especial event and extend its meaning upon similar items in deferent times and places. 

Based on this, throughout the history of interpretation, Imams and their subsequent 

exegete and commentators interpret the Quran based on this rule. Among the verses 

that can be interpreted on this basis is the verse 5 in chapter 14. In this verse, Allah 

ordered Moses to remember the days of God for his people. According to the accepted 

meaning of Tawil, this research thorough descriptive – analytical method tries to 

answer the questions: what’s the meaning of Days of Allah? How can be interpreted 

on the currents of the Islamic Revolution? For answer to these questions, after 

extracting the constituent elements of the verse that is ‘’leadership’’, “people” and 

“time”, with the help of formula “What is valid is the general meaning of the word, not 

the specific meaning”, the general and broad concept has been abstracted from the 

verse. Then the verse is applied and adapted to the currents of the Islamic Revolution 

of Iran including 22 Bahman in the year 1357 and so on. 

                                                           
1- Nabi Allah Sadrifar, Assistant Professor, Department of Islamic Education, Payame Noor University. 

sadrifar@gmail.com 

2 - Mohammad Molavi, Associate Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Imam 

Khomeini International University. molavi@isr.ikiu.ac.ir 

Received:19/05/2021 

Accepted:26/10/2021 



تأویالت قرآنیدوفصلنامه پژوهشنامه   
1399پاییز و زمستان  -شماره پنجم-دوره سوم  

  
  

 

30 

 

 
ن  قرآ ت 

یال ه تأو
نام

هش ژپو
 ی

 دوفصلنامه

 در انقالب اسالمی« وَ ذَکِِّرْهُمْ بِأَیَِّامِ اللَِّهِ»ظهورِ تأویل آیه 

 1صدری فر، نبی اله

 مولوی، محمد2

 چکیده
تأویل قرآن نزد قرآن پژوهان دارای معانی  ونا ون است. بر اساس یک معنا تأویل به معنای 

ن به همه موارد مشابه ان زاع م هوم عام و  س رده از آیه ای که در مورد خاصی نازل شده و تسری آ
بیت )ع( و به در زمان ها و مکان های دیگر است. بر همین اساس در یول تاریخ ت سیر قرآن، اهل

دنبال آن م سران، ت سیر برخی آیات قرآن را از م ن و سیاق خارج نموده و به سایر مصادیق جدید 
وَ َقَدْ أَرَْسلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا » نمود، آیهتوان بر همین مبنا تأویل اند؛ از جمله آیاتی که میسرایت داده

« َبَّارٍ َشکُورٍأَنْ أَخْرِجْ قَوَْمکَ مِنَ ا ظَُّلُمَاتِ إِ َى ا نَُّوِر وَذَکَِّرْهُمْ بِأَیََّامِ ا لََِّه إَِنَّ یِی ذَِ کَ  َآیَاتٍ  ِکُِلَّ صَ
را برای قوم خود « ااایام»( است. در این آیه خداوند به حضرت موسی یرمان داده که 5، ابراهیم)

به معنای ان خابی تأویل، این پژوهش با روش توصی ی ل تحلیلی به دنبال  یادآوری نماید، با توجه
اا در آیه چیست؟ تأویل و تطبیق آیه در عصر حاضر در پاسخ به این پرسش است که مراد از ایام

اس معنای مخ ار از تأویل، مصادیق أیام توان بر اسجریان انقالب اسالمی چگونه است؟ چگونه می
اا در جریان انقالب اسالمی را تبیین نمود؟ در پاسخ به این پرسش پس از اس خراج عناصر 

اسرا یل( و زمان )دوران حیات قوم دهنده آیه یعنی رهبری )حضرت موسی(، مردم )قوم بنیتشکیل
م هوم عام و « م ا ل ظ ال با خصوص ا موردا عبرة با عمو» ری ن از قاعده اسرا یل(؛ با کمکبنی

 س رده از آیه ان زاع  ردیده است و  ذا، عناصر آیه را به رهبران و حاکمان ا هی، اقوام و جوامعی 
اند تسری داده شده هایی که در آن واقع شدهکه هر یک از رهبران ا هی مخایب هس ند و زمان

یانات انقالب اسالمی ایران پرداخ ه و با تطبیق است. سپس به تبیین تجلی و انطباق آیه بر جر
و مقام معظم رهبری، جامعه ایران در یول  )ره(عناصر آیه بر عصر حاضر یعنی رهبری امام خمینی

آمده و از یرف که در یول تاریخ انقالب پیش 1357بهمن سال  22انقالب و ات اقات مهمی مانند 
ه پرداخ ه شده است.اا یاد شدعنوان ایامرهبران انقالب به

                                                           
 دانشگاه پیام نورگروه معارف اسالمی،  استادیار - 1

 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه بین المللی امام خمینی ره ، قزوین   -2

 1400/02/29:تاریخ دریافت

 1400/08/04:تاریخ تصویب
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 مقدمه

باشد. در اینکه معنای این یکی از مباحث بسیار مهم در علوم قرآن مسئله تأویل آیات قرآنی می 

در  اصطالح چیست مباحث مخ ل ی میان اندیشمندان علوم قرآن و ت سیر مطرح شده است. این اصطالح

اند.  روه  هبه معنای خالف ظاهر آیه  ری نزد قدما به معنای ت سیر اس عمال شده است. برخی دیگر آن را

اند. آیت اا معریت معنای دیگری را برای این اصطالح کارری ه معنا نمودهدیگری به وجود خارجی امر به

ا عبرةُ بعمومِ ا ل ظِ ال »باشد که بر اساس قاعده مطرح نموده و آن ان زاع م هوم عام و  س رده از آیه می

این مطا عه  ( بر اساس همین معنا و مبنا در18 /1: 1418رت پذیری ه است. )معریت، صو« با خصوصِ ا مورد

 رداخت.اا در آیه پنجم سوره ابراهیم در قرآن و تطبیق آن با انقالب اسالمی ایران خواهیم پبه دنبال تأویل ایام

اضایه تشری ی است )راغب « اا» به« ایام»شدن کلمه اا از نظر  ات به معنای روزهای خدا و اضایهایام

های (. از نظر آموزه14؛ جاثیه، 5کارری ه است )ابراهیم، ( که در دو آیه از آیات قرآن به894: 1412اص هانی، 

داده و قدرت هایی است که وقایع و حوادث مهمی در آن روزها رخناظر به زمان« ااایام»وحیانی مقصود از 

ز قرآن که این اغیر آنان بیش ر آشکار شده است. عموماً م سران ذیل آیاتی خدا هم برای مؤمنان و هم برای 

های عذاب مشرکان و روزهای نجات و نعمت دادن خدا به مؤمنان، روزاا را بهواژه در آنها ذکر شده، ایام

اند. انس هها دنیز روزهای نعمت و عذاب ت سیر کرده و هدف از یادآوری آنها را پند  یری و هوشیاری انسان

 (300 /6: 1418؛ قاسمی، 2/540: 1407؛ زمخشری، 124 /9: 1371)میبدی، 

ست. هر روز که ناظر به تمام روزهایی است که دارای عظم ی در تاریخ زند ی بشر ا« ایام ا لَّه»در حقیقت 
است،  ایام ا لَّه ا شعاع خود قرار داده، ازکه بقیه امور را تحت چنان درخشیدههای خدا در آنیکی از یرمان

ها  شوده، و درس عبرتی به آنها داده و ظهور و قیام پیامبری در ای در زند ی انسانهر روز که یصل تازه
زی که حق آن بوده، یا یاغوت و یرعون  ردنکشی در آن به قعر دره نیس ی یرس اده شده، و خالصه هر رو

 /10: 1374زی، ها از ایام ا لَّه است. )مکارم شیراو عدا  ی برپاشده و ظلم و بدع ی خاموش  ش ه، همه آن
دهد خایر اهمیت چنین روزهایی است که خداوند به برخی از انبیام خود دس ور میرسد به( به نظر می272

ها آنموارد(. ا ب ه در مورد مصادیق و 5)ابراهیم، « بِأَیََّاِم ا لََّهِ وَذَکَِّْرهُمْ»اا را به مردم یادآوری کنید: که ایام
های تحلیل مشخصاً چیزی نگ  ه و آن را به برداشت از مح ویات آیات قرآنی و رهنمودهای رهبران دینی و

 (.134ر کرده است )سعدی، های مذهبی م دینان وا ذامب نی بر مالک
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انقالب اا در یول از یریی در ام داد رسا ت انبیا و ا مه ایهار )ع( این مطلب یعنی یادآوری ایام

کنیم که از روزهایی مانند بیست و دوم بهمن، پانزده اسالمی توسط امامین انقالب  واقع شده و مالحظه می

سا ه هم یاد نموده و همه« ااایام»عنوان خرداد، ه ده شهریور، دوازدهم یروردین و تشییع سردار سلیمانی به

شود. سؤال تحقیق حاضر یادآوری آنها بر زار می هایی جهتاسمخایر اهمیت آنها در چنین روزهایی مربه

نه تبیین می شود؟ مبنای تطبیق روزهایی در تاریخ چگو« وَذَکَِّرْهُمْ بِأَیََّامِ ا لََّهِ»اا در آیه آن است که تأویل ایام

 یادآوری آن چه ثمرات و یوا دی دارد؟انقالب اسالمی به ایام اا چیست؟ 

 . پیشینه پژوهش2

اا و ضرورت یادآوری آنها برای به تبیین اهمیت ایام« ااایام»ران قرآن کریم در ذیل آیات عمومًا م س

 اند. برخی نویسند ان و پژوهشگران نیز مقاالتی در این باره تأ یف نموده اند. برای نمونهمردم پرداخ ه

اا و یلس ة یرح آن پرداخ ه ایامبه تبیین و تحلیل م هوم تعبیر  «اا در قرآنایام»( در مقا ه 1384سعدی )

اا در به یور اجما ی درباره آیات مربوط به ایام« اایادآوری ایام»( نیز در مقا ه 1395است. شریع ی تبار )

اا را در دوران کنونی برخی جریانات وار یکی از مصادیق ایامقرآن پرداخ ه و به یور بسیار اجما ی و اشاره

روزهای بزرگ آن را به« ااایام»س ه است. در دایره ا معارف قرآن نیز نویسنده ذیل مدخل انقالب اسالم دان

هایی عمومی ها پژوهشهای ویژه ت سیر نموده است. عالوه بر اینها یا نقمتتاریخی، هنگام پیدایش رحمت

یای ه است. آنچه این ش های کثیراالن شار نگارهای این رن ی و مجالت و روزنامهو مخ صر در برخی سایت

انی تاویل به پژوهش را از دیگر مطا عات م مایز می نماید آن است که اوالً در راس ا و تبیین یکی از مع

ر اساس قاعده مصداق شناسی آیه در انقالب اسالمی پرداخ ه و مصادیق ایام اا در بیان امامین انقالب ب

 جری و تطبیق پرداخ ه شده است.
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 شناسی . م هوم3

تر قای کاملهر پژوهشی مب نی بر یکسری م اهیم و اصطالحات است که تبیین آنها هم نویسنده را در ا 

کند، در ادامه به تبیین م اهیم کلیدی پژوهش رساند و هم یهم آن را بر خواننده تسهیل میمطا ب یاری می

 شود.پرداخ ه می

 اا: ا ف: ایام

: 1377شود )دهخدا، مدت زمانی از یلوع یجر صادق تا غروب آی اب    ه می ایام جمع یوم و به 

زمان ندارد،  ذا  اهی از یلوع تا غروب خورشید و ذیل واژه(، در زبان قرآن یوم اخ صاص به این مدت

ی (. در روای ی از امام علی )ع( معنا894: 1412شود. )راغب اص هانی، زمانی هم به مدتی از زمان ایالق می

( 396ا بالغه، حکمت: )نها« لَیْکَ وَ ا دَّهْرُ َیوْمَانِ یَْومٌ َ کَ وَ یَوْمٌ عَ »اخیر قابل دریایت است آنجا که یرمود: 

 باشد.ید نمیدر این روایت دنیا دو روز معریی شده و قطعاً مراد از یوم بازه زمانی یلوع تا غروب خورش

های وحدانیت دا و آیات و نشانهکه یرمان خ و شرایطی استها زمان« ااایام»در نظام اندیشه قرآنی 

شود و اسباب شود؛ مثل روز مرگ که قدرت و سلطه خداوند در آن روز آشکار میو سلطه ا هی آشکار می

آن روز یرمان  چیز نیست و درکس برای دیگری ما ک هیچکه هیچ« قیامت»ای د، یا روز دنیوی از تأثیر می

را به هالکت رسانده است. در « ثمود»و « عاد»، «نوح»ها قوم مثل ایامی که خداوند در آناز آن خداست، یا 

 ردد که تمامی عزت م علق  ونه روزها، قهر و غلبه ا هی و قدرت قاهره آشکار شده و معلوم میامثال این

دای م عال برای بند انش های خنعمت اا، ایامی باشد کهعالوه، ممکن است که منظور از ایامبه خدا است. به

های ا هی یا روز آشکار شده است؛ مثل روز خروج نوح و اصحابش از کش ی با سالم و سالم ی و برکت

توان به دیگری نسبت داد، ها از حوادث و ایامی که جز به خدا نمینجات دادن ابراهیم از آتش یا غیر این

 (.12/23: 1374ایی، اا( است. )یبایبها روزهای خاص خدا ی )ایاماین

ترین اند. برخی از مهماا یاد کردهعنوان ایامدر قرآن و روایات معصومان )ع( از روزهای مخ ل ی به

ها توسط حضرت ابراهیم )ع( و پیامبر اکرم )ص(، روزی که یویان نوح اند از: روز شکس ن بتآنها عبارت

همه پیامبران و بعثت پیامبر اکرم )ص(، روز جنم ایجاد شد، روزی که قوم ثمود عذاب شدند، روز بعثت 
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بدر، روز هجرت پیامبر اکرم، رو غدیر خم، روز تو د حضرت محمد )ص(، روز عید یطر، روز برپایی 

 قیامت، و روزی که حضرت قا م قیام کنند.

مرگ، و به روزهایی خاص مانند روز قیام قا م )عا(، روز « ااایام»در نظر عالمه یبایبایی اخ صاص 

هس ند و به همان سه روز اخ صاص ندارد و « ااایام»روز برپایی قیامت و ... همه از جمله مصادیق روشن 

. اا باشد یایت شودهای ایامدر یول تاریخ ممکن است مصادیقی دیگر برای آن که منطبق بر شاخ 

 (24 /12: 1374، )یبایبایی

 ب: تأویل:

ین کلمه در اتأویل در  ات مصدر باب ت عیل و از ماده اول به معنای ارجاع و باز رداندن آمده است. 

معنا و جای ت سیر و همنزد م سران معانی  ونا ونی در ادوار تاریخی داش ه است. این کلمه در نزد قدما به

رری ه است ا ر حمل   ظ بر ظاهر کاری که در نزد م أخرین بهشده است. معنای دیگم رادف آن اس عمال می

اند که تأویل معنایی است که مخا ف با آن امکان نداش ه باشد آنگاه تأویلی دارد. این  روه بر این عقیده

دیگر مراد از تأویل را آن عبارتاند. بهظاهر   ظ باشد.  روه دیگر تأویل را به معنای وجود خارجی  ری ه

ان یعل که قصد شده تأویل آن د شده است. مثالً ا ر کالم یلب باشد هماند که از معنا قصچیزی دانس ه

ری از تأویل خواهد بود و ا ر خبر باشد عین چیزی که به آن خبر داده شده تأویل آن است. اما معنای دیگ

ای که در در کنار آنچه نقل شد مطرح شده است و آن عبارت است از ان زاع م هوم عام و  س رده از آیه

باشد و بر (، مراد ما از تأویل در این نوش ار همین می18 /1: 1418خاصی نازل شده است )معریت،  مورد

 پردازیم. اساس به بحث در باره تأویل میاین 

 ج. جری و تطبیق

(، هر اه در 66 /1: 1374جری در اصطالح، تطبیق کلی بر مصداق بارز و روشن را  ویند. )یبایبایی، 

عنوان ت سیر در ذیل آیه ی ی بیان شده که در آن، نامی از شخ  یا اشخاص یا  روهی بهای، روات سیر آیه

که آن مصداق، حقیق اً ت سیر آیه باشد. اس اد جوادی آملی نقل شده، آن را از باب قاعده جری دانس ه؛ نه این
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 سیر در نگاه ایشان به داند؛ نه روایات ت سیری؛ زیرا ت ونه روایات ت سیری را روایات تطبیقی میهم این

 (.1/168: 1384باشد. )جوادی آملی، های قرآن میمعنای بیان معانی ا  اظ و جمله

بیت )ع( دانس ه و در اهمیت این صاحب ا میزان خاس گاه تطبیق آیات قرآن بر برخی حوادث را اهل

رآن را بر هر قره یک آیه از بیت )ع( است که همواود سلیقه ا مه اهلخاین »نویسد: قاعده در یهم قرآن می

داش ه باشد، عقل نکنند، هرچند که اصالً ربطی به مورد نزول آیه موردی که قابل انطباق با آن باشد تطبیق می

ها، در همه ادوار منظور هدایت همه انسانداند؛ برای اینکه قرآن بههم همین سلیقه و روش را صحیا می

وانی به چشم (؛ بنابراین،  رچه در ک ب ت سیر اثری، روایات یرا1/67: 1374)یبایبایی، « نازل شده، است

چه قبل  خورد، اما بسیاری از آنها، روایات تطبیقی است؛ نه ت سیر قرآن؛  ذا در این مطا عه برخی ایام لمی

مصداقی از  از انقالب اسالمی و چه پس از آن ل از منظر امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری به عنوان

، قیام مردم قم 1342خرداد  15مصادیق ایام اا شمرده شده اند. برخی از مهم رین این ایام عبارتند از: قیام 

 19)ره( در  ، بیعت نیروی هوایی ارتش با امام خمینی1356بهمن  29، قیام مردم تبریز در 1356دی  19در 

، روز رأی نَود و نُه درصدی مردم به جمهوری اسالمی 1357ماه بهمن 22، تمام ایام دهه یجر، 1357بهمن 

، حضور 58آبان  13جاسوسی آمریکا در  ، روزهای هشت سال دیاع مقدس، تسخیر النه58یروردین  12در 

شییع ت، حضور میلیونی مردم در  88ی نهم دی ات در دوران انقالب اسالمی، حماسهنظیر مردم در ان خاببی

 .98ماه االسد عراق در دییمانی و سیلی موشکی سپاه به پایگاه آمریکایی عینشهید سل

 . دید اه م سران قرآن درباره آیه مورد بحث5

به تبیین مقصود  -   ه پیش -( بر اساس روایات 5)ابراهیم، « وَ ذَکَِّرْهُمْ بِأَیََّامِ ا لََّهِ»م سران قرآن ذیل آیه 

های جاری خداوند در زمین و اعم از نعمت و اا سنت. برخی مع قدند مراد از ایاماندپرداخ ه« أَیََّاِم ا َلَّهِ»

اند (. برخی، آن را اخ صاص به زمانی داده19/64: 1420؛ یخر رازی،  6/467: 1372باشد )یبرسی، نقمت می

ن اع قادند ( و  روهی مخا ف آن را باور دارند و بر ای193 /3: 1418که عذاب ا هی نازل شده )بیضاوی، 

( در نظر عالمه یبایبایی 274 /6ها شامل مردم شده است )یوسی، بی تا: که مقصود روزهایی است که نعمت
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علت نسبت دادن آن به خدای تعا ی آن است که حوادثی که در آن ایام پدیدآمده حکایت از قهر و غضب 

 (12/23: 1374و عزت ا هی است. )یبایبایی، 

دانند. را نعمات یا نقمات ا هی می« ااایام»اند: ا ف. روایاتی که ین واژه چند  ونهروایات نیز در ت سیر ا

را روز قیام قا م، روز رجعت ا مه « ااایام»( ب. روایاتی که 2/222: 1380)عیاشی، « أَیامُ ا لَّهِ نَعْمَاؤُهُ وَ بَلَاؤُهُ»

: 53ق.، ج  1404)مجلسی، « ةِا َْقا ِمُ وَ یَْومَ ا ْکرَّةِ وَ یَوْمَ ا ْقِیامَیَوَْم یَقُومُ »دانند. ا سَّالم و روز قیامت میعلیهم

: 1363)قمی، « امَةیَوْمُ اْ قا ِمِ وَ یَْومُ ا ْمَْوتِ وَ یَْومُ ا ْقِی»دانند. (. و ج. روایاتی که روز مرگ را نیز ایام اا می63

1/367) 

رای این روایات است. زیرا روز قیام امام به رین وجه جمع ب، «دست قدرت ا هی»به « ااایام»ت سیر 

 سران مزمان )عا( روز رجعت ا مه، روز قیامت و... همه به دست قدرت ا هی اشاره دارند؛  ذا برخی 

 قمةٌ نال منایاة بینَ هذهِ ا   اسیرِ ألنَّ ا نعمةَ علَى ا مؤمنِ » دارد:ناند هیچ منایاتی بین این روایات وجود قا ل

 (3/80: 1415)ییض کاشانی، « على ا کایرِ و کذا األیَّامُ ا مذکورةُ نعمٌ  قومٍ و نقمٌ آلخرین

 به تعری ی که از جری و تطبیق ارا ه شد حاصل کلمات م  اوت از ت سیر آیه انسان را رهنمونبا توجه 

های اا است و مصداقی از ایاماا در روایات آمده است مصداقعنوان ایامنماید که هرآنچه بهبه این مطلب می

م خمینی در یول انقالب اسالمی هم حضرت امادیگری هم ممکن است در یول تاریخ داش ه باشد؛ از جمله 

اً نیز در مراسم و مقام معظم رهبری از روزهایی مانند بیست دوم بهمن، پانزده خرداد، ه دهم شهریور و اخیر

ای اند. امام خمینی چنین روزهایی را هدیهاا یاد نمودهعنوان ایامی بهمیلیونی تشیع پیکر سردار قاسم سلیمان

عنوان اا بهم رهبری هم از ایام( و مقام معظ14/505: 1396اند )امام خمینی، از عا م غیب ربوبی دانس ه

 اند.یاد نموده« کندروزی که دست قدرت خدا را انسان در حوادث مشاهده می»

اا عنوان  ردد ظهور قدرت یعل هایی با تطبیق بر آیات قرآن به ایامکه چنین روزی ذا آنچه سبب شد 

وَ ََقدْ أَرَْسلْنَا مُوَسى بِآیَاتَِنا أَنْ أَْخِرجْ قَوْمَکَ مِنَ ا ظَُّلُمَاتِ إِ َى ا نَُّورِ وَذَکَِّرْهُمْ بِأَیََّامِ »ا هی است. با تأمل در آیه: 

توان ن یجه  ریت که آیه یوق بر برخی از جریانات ( می5)ابراهیم، « اتٍ  ِکُِلَّ صَبََّارٍ شَکُورٍا لََّهِ إِنََّ یِی ذَ ِکَ  َآیَ

و حوادث مهم دوران انقالب اسالمی قابل جری و تطبیق است، بعالوه، بر اساس معنایی که در این مقا ه از 
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توان تأویل آن را در انقالب اسالمی میرا « ا عبره با عموم ا ل ظ»به قاعده تأویل ارا ه شد آیه یوق با توجه 

 جس جو نمود که بدان خواهیم پرداخت.

 های تأویلی آیه. مؤ  ه6

حضرت موسی »اند است: کنیم سه مؤ  ه در آیه وجود دارد که عبارتبا مطا عه در آیه یوق مشاهده می

مطابق با تعری ی «. یل  ذش ه استاسرا هایی که بر قوم بنیهایی که جریانزمان»و « اسرا یلقوم بنی»، «)ع(

ر سایر مصادیق بکه برای تأویل در این مقا ه مدنظر قرار  ریت و آن ان زاع م هوم کلی و عام قابل انطباق 

و « اسرا یلقوم بنی»، «شخ  موسی )ع(»مشابه در یول زمان است،  ذا از سه مؤ  ه مذکور در آیه ل یعنی 

تر که در یول زمان ها و ی خصویت می کنیم و سه عنوان کلیل ا اا« زمان حضرت موسی و قوم او»

بران حاکمان و ره های دیگر بر ایراد دیگر نیز قابل انطباق باشد اس خراج می کنیم و آن عبارت است از:مکان

 پردازیم:ا هی، جامعه و زمان. بر همین اساس در ادامه به بررسی این سه عنصر و مؤ  ه می

 ن ا هی. حاکمان و رهبرا6-1

ها، آداب، رهبری در همه جوامع، نقش محوری و کلیدی دارد و ازآنجاکه بسیاری از مردم اندیشه

 یرند،  ذا، نقش رهبران در جامعه بسیار مهم است. در دید اه اخالق و روش زند ی را از رهبران جامعه می

( او ین یلس ه وجود 372: 1389، ترین تأثیر را در شکویایی جامعه دارد )جوادی آملیاسالمی، رهبری عمده

که  اه بدون وجود رهبر ممکن نیست. دوَّم اینخواهد و این تکیه اه میرهبر، این است که یک ملَّت تکیه

هایش هماهنم و ص ویش م َّحد باشد، این هم تواند پیروز و مویَّق شود که برنامهیک ملَّت در صورتی می

ها و ها و تالشدادن به حرکته وجود رهبر، مسئله جهتبدون وجود رهبر، ممکن نیست. سومین یلس 

هاست، و این غیر از مسئله وحدت است. چهارمین یلس ه وجود رهبر، مسئله بینش دادن به امَّت، و کوشش

اا به قوم (. پرسش نخست اینکه آیا یادآوری ایام103: 1364در نهایت مسئله، اسوه بودن است )حجازی، 

به شرایط زمان از چنین امکانی ی )ع( داش ه یا هر حاکم و رهبر ا هی باتوجه اخ صاص به حضرت موس

باشند و عنوان یکی از مصادیق میرسد این است که حضرت موسی )ع( بهبرخوردار است؟ آنچه به نظر می
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ای به قثم کنیم که آن امام علی )ع( در نامهتواند برای هر رهبر ا هی تکرار شود؛  ذا مشاهده میاین شأن می

یَأَقِمْ  ِلنَّاِس »دهد که ایَّام ا لَّه را برای مردم یادآوری نماید: بن عباس که کار زار وی در مکه بود دس ور می

اا را که (. یعنی کار زار و اس اندار امام علی)ع( هم باید ایام67ا بالغه، نامه: )نها« ا ْحَاَّ وَ ذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ ا لَّهِ

 اسالم ذکر شده برای مردم جامعه خویش بیان نماید. در تاریخ

برعهده یقیه  در نظام یکری شیعه، رهبر و حاکم جامعه اسالمی باید امام عادل باشد که در دوران غیبت

امعه مطابق عادل و آ اه به زمان است که نظارت عا یه بر حسن اجرای احکام سیاسی، قضایی و اداری در ج

ها؛ اجرای کامل عدا ت و اصل قراردادن عالوه تربیت جامعه در همه عرصهت. بهبا شریعت برعهده وی اس

های اق صادی، رنامهآن در همه قوانین اسالمی؛ ارا ه ا گوی عملی از انسان کامل، و ارا ه چارچوبی کلی برای ب

ی ره که با های اسالمی از وظایف رهبری جامعه اسالمی است. امام خمینسیاسی و یرهنگی بر مبنای ارزش

ای زعامت، اا خامنهها و راهبری خود انقالب اسالمی را به پیروزی رساند و در ادامه حضرت آیتمجاهدت

باشند که در آیه از آن یاد سرپرس ی و رهبری جامعه را به عهده  ری ه است از مصادیق بارز رهبری ا هی می

ه مردم را از کاد شده و خداوند به او دس ور داده شده است؛ بنابراین، حضرت موسی که در این آیه از آن ی

ها برهاند در جامعه امروزی در کشور ما در رهبری امام خمینی ره و مقام معظم رهبری ظلمات و تاریکی

 یرد و کشور را از رو، موسای زمان وظی ه نجات مردم از ظلمات را برعهده می یای ه است. از اینتجلی

 د.کنتسلط یاغوت خارج می

 . َمردم )قوم(6-2

، محور جامعه بوده و تحقق و تعا ی  یرد،  ذا مردمای بدون مردم شکل نمیبه اینکه هیچ جامعهباتوجه

 که شودمی جامعه در  رو وجود مردم است. ازآنجاکه قرآن به یور مکرر خطابش به مردم است، معلوم

دهد. مسیر و چگونگی حرکت تاریخ را مردم می تشکیل مردم را جامعه اساسی هایشا وده و مبانی از یکی

کنند و هر ونه تاییری معلول اراده، امیال، خوی، های موجود در جامعه و در انسان تعیین میبر اساس سنت

باشد که یبق سنن معین و تاییرناپذیر، هر یک از آنها انعکاس و اثر قطعی و مسلم ری ار و اعمال مردم می

 (.103: 1364د )حجازی، در اج ماع و تاریخ دار
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نسانی (. جامعه ا4/152: 1374اسالم برای اج ماع، هویت و شخصیت مس قلی قایل است. )یبایبایی، 

زند ی  که م شکل از ایراد است، ا ر برای حیات خود هدیی نداش ه باشد، یا ا ر سیاست ن واند برای

ست، بلکه باعث اتنها برای جامعه کاری نکرده تر در مسیر تکامل آن تعیین نماید، نهاج ماعی او هدیی عا ی

 (. 301/ 24: 1375ای اد ی مردم جامعه  ش ه است )جع ری، رکود و عقب

ست ا رچه در آیه مبارکه، قوم حضرت موسی مورد خطاب قرار  ری ه و به موسی دس ور داده شده 

توان به همه جوامع تعمیم آیه میید و ی با ا قای خصوصیت از سوی نور هدایت نماکه آنها را از ظلمات به

توان منظور از قوم را نیز توان مقصود از موسی را به سایر رهبران ا هی تعمیم داد میداد و همان  ونه که می

دادن مصداق مطرح شده در ها تطبیق داد. ا قای خصوصیت و تعمیمها و مکانبر مردمان دیگر در سایر زمان

ه مورد قبول دانشمندان و علمای کها امری است ها و مکانبه در سایر زمانآیه و تطبیق آن بر موارد مشا

اسرا یل رسد که جامعه بنییه موردبحث نیز به نظر میآدر مورد ( 67-66: 1392)معریت،  اسالمی است

مصداق آیه قرار  یرد.  رایطشبا حصول  تواندای مینمونه و مصداقی از جوامع بشری است و  ذا هر جامعه

هایی که نصرت خداوند آنها را یاری کرد و وقایع بزر ی را خلق کردند مشمول رو، مردم ایران در زمانزاینا

 آیه هس ند.

 . زمان6-3

دهد م عَلق و وقایعی ها ارزش می ذاری ندارد، آنچه به برخی از زمانخود قابلیت ارزشخودیزمان به

شود زیرا انسان در و د برای هرکسی روز مهمی شمرده میتوز ای د، مثالً رها ات اق میاست که در آن زمان

اا در زمان حضرت چنین روزی از عدم پا به عرصه وجود نهاده است؛  ذا آنچه بس رساز یادآوری ایام

خایر اا در تاریخ انقالب است. در انقالب اسالمی چنین روزهایی بهموسی )ع( است همان نیز بس رساز ایام

بهمن  22هایی وقایعی مهم است که ات اق ای اده است. مثاًل در یدا نموده که م علَق چنین زماناین ارزش پ

توان از آن سا ه شاهنشاهی بس ه شد  ذا چنین روزی بسیار مهم و با اهمیت است و می 2500تاریخچه 

 اا یادکرد.عنوان ایامبه
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آشکار بودن دست قدرت ا هی در ایجاد »، «ااایام»از منظر مقام معظم رهبری عنصر اصلی در معنای 

روزهایی است که حوادث و جریاناتی که منشأ ناظر به« ااایام»رو، است. ازاین« جریانات و حوادث و وقایع

های نمازجمعه تهران، اند. )خطبهپیدایش آنها قدرت قاهره خداوند است در آن روزها پدیدآمده

های )خطبه« سازروزهای نقطة عطف تاریخ و روزهای تاریخ»یعنی « ااایام»( بنابراین، 1398/10/27

روزهایی اا را بهاا در حقیقت مب نی بر این امر است که ایام( این ت سیر از ایام1398/10/27نمازجمعه تهران، 

هایی است شامل زمان« ااایام»اساس، نعمت و نقمت ت سیر نکرده، بلکه معنایی اعم از آن مراد است. براین

ست که اکه علل و عوامل یبیعی کارساز نبوده و تنها مرجع پیدایش حوادث و ات اقات دست قدرت ا هی 

 ونه روزها، روزهایی هس ند شوند. اینآشکار شده است و همه امور تنها به دست قدرت خداوند اداره می

یبایبایی، ) کند.ایی، خودنمایی میزت خدشوند و عوضوح دیده میکه دست قدرت و پیروزی ا هی به

صورت ها، و  اهی بهصورت پیروزی مسلمان اهی بهاین خودنمایی دست قدرت خداوند ( 12/19: 1374

ه آمریکا (. برای مثال روز ضربه موشکی ایران ب10/271: 1374مکارم شیرازی، )ذ ت و شکست ک َّار است 

که یک نیرویی، یک ملَّ ی، این این»یرماید:  است. در این باره میااکه از منظر مقام معظم رهبری جزم ایام

دهندة جور سیلی بزند، نشانقدرت را دارد، این توان روحی را دارد که به یک قدرت م کبَّر زور وی عا م این

 (.1398/10/27های نمازجمعه تهران، )خطبه «اا استدست قدرت ا هی است، پس آن روز جزو ایَّام

اا توان ن یجه  ریت این است که اوالً: امر ا هی به حضرت موسی که یادآوری ایاماز بیان باال میآنچه 

به شرایط جامعه، تواند باتوجه است، یقط اخ صاص به حضرت موسی )ع( ندارد بلکه هر رهبر ا هی می

به شرایط ومی باتوجهقنیست بلکه هر اسرا یل اا را به آنها یادآوری نماید، ثانیاً: آیه منحصر در قوم بنیایام

 ذاری تواند از مصادیق و مخایب آیه باشد و این همان جری و تطبیق است؛  ذا، یادآوری و نامموجود می

بیت )ع( اا در تاریخ انقالب اسالمی بر ری ه از آیات قرآن و روایات اهلبرخی جریانات و وقایع به ایام

 است.

تواند این باشد که مردم در مقایع مخ لف زند ی یردی و اج ماعی خود اراده ا ب ه یلس ه این تذکر می

؛ «یَدُا َلَّهِ یَوْقَ أَیْدِیهِمْ»هاست، چنانچه در قرآن یرمود: خداوند را حس کنند؛ چراکه اراده خداوند یوق اراده
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غیر از آنچه که مردم ان ظار  ای ونهتواند حوادث را بهبنابراین در هر شکل و زمانی که خداوند اراده کند، می

 دارند رقم بزند.

اا آیاتی هس ند برای مردمی که بسیار صبور و کند که ایاماما یراز سوم آیه، این نک ه را مطرح می

داوند بیان خشکورند. ارتباط این یراز با یراز دوم را شاید ب وان یک ارتباط م قابل دانست که از سوی 

کنند صبر و شکرشان ایزایش اا را یادآوری مییرماید کسانی که ایاماد شده میشود. خداوند در آیه یمی

اا داش ه یابد و از سوی دیگر آنان که صبر و شکیبایی دارند توان و اهلیت این را دارند که تذکر به ایاممی

 باشند.

 « ااَأیَّام»ها و ثمرات یادآوری . جلوه7

بینیم که معصومان )ع( نیز در بیانات خود ثمرات تربی ی یراوانی دارد؛  ذا میاا برای مردم یادآوری ایام

ونه حضرت علی دادند. برای نماا تذکر میکردند و هم صحابه را به یادآوری ایامهم این ایام را یادآوری می

را از  دآوری ایَّام ا لَّهپردازد و یاشود و به بزر داشت آنها می)ع( در موارد مخ لف، ایَّام ا لَّه را م ذکر می

ای از زمان، بعد از پاره دیگر همواره برای خداوند در پاره»یرمایند: شمارد و میاوصاف بند ان خداوند می

 ش ه است، بند انی است که روزهای خدا را )به مردم( یادآوری و در روز اری که آثار شرایع در آنها  م

ای به قثم بن عباس که آن حضرت در نامه«. ترساننداری او مینمایند و )آنان را( از عظمت و بزر ومی

قِمْ  ِلنَّاسِ اْ حَاَّ وَ ذَکِّرْهُْم یَأَ»دهد که ایَّام ا لَّه را برای مردم یادآوری نماید: کار زار وی در مکه بود دس ور می

عنوان خمینی و مقام معظم رهبری به (. در همین راس ا رهبران دینی و امام67ا بالغه، نامه: )نها« بِأَیَّامِ ا لَّهِ

اند. روزهایی که در آن اا پرداخ هعنوان ایام ذاری و یادآوری ایام در تاریخ انقالب بهیقیه به ناموالیت

ها به حقیقت پاک خود باز شت شد و یطرت انساندست قدرت ا هی از آس ین امت اسالمی خارج می

 پردازیم:ها و ثمرات آنها میاز این جلوه اند. در ادامه به تبیین برخینموده
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 . مشاهده قدرت ا هی7-1

اند قدرت ص  ی است که تعا ی ص ت قدرت است. م کلمان در تعریف آن    هیکی از ص ات حق

کند. )ربانی  لپایگانی، دهد و ا ر بخواهد آن را ترک میوسیله آن ا ر یردی بخواهد، کاری را انجام میبه

توان   ت: اا در جریان وقایع انقالب می(. حال در خصوص یادآوری ایام104: 1391سبحانی، ؛ 1381:141

صورت شود مراد آن است که ا ر این ات اق به ری قدرت ا هی یاد میکه در تاریخ انقالب از جلوهوق ی

شده است. مبنای  ر  وییم قدرت ا هی جلوهشد؛  ذا در چنین وقایعی میعادی در جریان بود واقع نمی

های ا هی دارد، در جریان پیروزی نهضت امام خمینی بسیاری تجلی قدرت ا هی در جامعه ریشه در سنت

إِنَّ ا لََّه ال یُاَیِّرُ ما بِقَْوٍم »یرماید: توان مشاهده نمود آنجا که خداوند میها از جمله سنت تاییر را میاز سنت

که تاییر دهند دهد آنچه را در قومی است تا وق ی(؛ همانا خدا تاییر نمی11، )ا رعد« مْحَ َّى یُاَیِّرُوا ما بِأَنْ ُسِهِ

خداوند انسان را در سخ ی و خواری باقی »اند: های آنها است. مانیه ذیل این آیه آوردهآنچه را در ن س

خیزد و حرک ی بایل برن ذارد، مادام که وی در جمود و رکود خویش بماند و برای رهایی از آن، در برابر می

ها و اا زمانامای(. مرحوم عالمه به این مسئله اشاره نموده که 603 /4: 1378)مانیه، « از خود نشان ندهد.

شود های وحدانیت و سلطه ا هی و قهر و غلبه ا هی آشکار میشرایطی است که یرمان خدا و آیات و نشانه

امام خمینی روز یرار شاه  (18 /12: 1374، خدا است. )یبایبایی ردد که تمامی عزت م علق به و معلوم می

بود؛ مل ی که هیچ نداشت « ایام ا لَّه»یث یرار کرد از آن روزی که این خب»: کننداا دانس ه و بیان میرا یوم

 بمعظم انقال از نظر امام خمینی و رهبربنابراین،  (؛467: 9: 1396)امام خمینی، « یک قدرت را شکست داد

کند و با یادآوری این روزها تجلی اا آن روزی که دست قدرت خدا را انسان در حوادث مشاهده مییوم

 شود.قدرت خداوند برای مردم آشکارتر می

 باز شت به یطرت ا هی .7-2

« یطرت»کارری ه و ی خود واژه شوند در قرآن بهمش ق می« یطرت»بیست مورد از کلماتی که از ریشه 

 یََأقِمْ وَجَْهکَ  ِلدَِّینِ حَنِی ًا یِْطرََت ا لََّلهِ ا ََِّ ی یََطرَ ا نََّاسَ عَلَیهَا  َاتَبْدِیَل  َِخلْقِ ا لََّلِه ذَ ِکَ »بار در آیه یکیقط 

روایات،  (  به کار ری ه است.  بر اساس این آیه و برخی30)ا روم،« ا دَِّینُ ا ْقَیمُ وَ  َلکَِنَّ َأکْثََر ا نََّاسِ َ ایعْلَمُونَ
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کند. شهید مطهری با اس  اده از آیه باال، این ها حکایت میصراحت از وجود نوعی یطرت ا هی در انسانبه

ای که ا ر انسان به حال خود رها شود راه داند به  ونهها برای پذیرش دین میآیرینش خاص را آمال انسان

(. 21ل  19: 1382او را منحرف کند )مطهری،  کند، مگر آن که محیط و شرایط اج ماعیدین را ان خاب می

و ی از آنجا که یطرت پاک انسانی تحت شرایط محیطی دچار زنگار غ لت می شود و از اصل خود یاصله 

می  یرد،  ذا الزم است با بهانه های مخ لف، انسان را به یطرت اصیل و پاک ا هی خود بر رداند. یکی ازاین 

تبیین دست قدرت ا هی در ایجاد و خلق وقایع و حوادث مهم در جریان انقالب  ها، یادآوری ایام اا وراه

 اسالمی است. 

یاد شده و در واقع این آیه « اایوم»عنوان برای نمونه، مراسم تشییع سردار قاسم سلیمانی که از آن به

ذا این  ار نمود؛ ترجمه شده است، یطرت همه ملت ایران و بلکه بسیاری از آزادی خواهان جهان را بید

ها، مقدمه چنین تشییع باشکوهی بود که در تاریخ پیش از آن دیده نشده است. وق ی همه بیداری یطرت

یای ه و یرح و نقشه شیطانی دشمنان نیز آحاد جامعه به یطرت ا هی خویش باز شت، قدرت ا هی تجلی

 شود.ازپیش چهره خبیث دشمن آشکارتر میشود و بیشبرآب مینقش

 سازیعامل بیداری و انسان .7-3

خایر عواملی همچون توجه به مظاهر زند ی مادی، تسلط انسان ممکن است در مسیر زند ی به

های تواند در حوزهنگری تعا یم دینی دچار غ لت شود. غ لت میشیطان، هواپرس ی، آرزوهای دراز و سطحی

او در انجام تمام امور، غ لت از ناپایداری دنیا و  مخ ل ی ات اق بی  د، غ لت از خدای م عال و قدرت مطلق

نوعی با سعادت یورکلی، غ لت از اموری که بههای او و بهها و وسوسهیریبند ی او، غ لت از شیطان و حیله

اا و بیان روزهای همه عوامل غ لت زیاد است روشن است که یادآوری ایامانسان ارتباط دارد. حال که این

تواند در بیدار نمودن انسان از خواب غ لت مؤثر باشد. به همین خایر خداوند در ت چقدر مینعمت و نقم

ها را به یاد مردم بیاورند تا آنان را از خواب غ لت بیدار ها و نقمتدهد که نعمتآیاتی به پیامبران دس ور می

ش تربی ی خداوند در قرآن هنگام ( امام خمینی ره و مقام معظم رهبری نیز با تأسی به رو5کنند )ابراهیم، 

توجه بخشی به آنان و جلبو برای بیدار نمودن مردم و آ اهی -تر نام آنها  ذشت که پیش -بروز جریاناتی 
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آنها به قدرت قاهره ا هی چندین بار علت برخی جریانات را تنها قدرت خداوند دانس ه و آنها را از مصادیق 

 اا معریی کرده است.ایام

که خداوند م عال به آن « ایام ا لَّه» ویند: تذکر به خمینی در جایی به این مطلب یادآور شده و می امام

ها در یول داده است، برای تاریخ و انسانساز است. قضایایی که در ایام ا لَّه رخامر یرموده است، انسان

های ما را از ایام است که جوان سازند. این اند که آدمبرای اینکه این ایام»آموزنده و بیدارکننده است. تاریخ 

کند، و بیدار برد. این ایام ا هی هست که ملت ما را بیدار میآورد و به میدان جنم میها بیرون میعشرتکده

کند و آنها را از خواب غ لت بیدار اا است که جان ایراد و جوامع را بیدار میاا و تذکر ایام ذا ایام« کرد.

 (9/396: 1396رساند )امام خمینی، به تعا ی و کمال می کرده و

امامین انقالب   ذا بزر داشت ایام اا و ایام مبارکی که در انقالب اسالمی به عنوان ایام اا توسط

د با یادآوری، عنوان شده است باعث می شود که کسانی که ن وانس ه اند آن و قایع و ایام را مشاهده نماین

را برای انسان  وقایع داش ه و به تامل و اندیشه یرو روند. و همین زمینه ارتقا و رشد معنویمروری بر آن 

ه شدن جانها ایجاد نماید. در همین راس ا می توان جریان کربال را تحلیل و توصیف نمود و آنچه سبب زند

ی و تکامل روحشده است بر زاری همه سا ه مراسم عزاداری برای سید و ساالر شهیدان که خود عامل 

ه نبود چه بسا معنوی انسان بوده و انسان را به تعا ی و رشد برساند. ا ر این تذکرات و یادآوری همه سا 

 این و اقعه به بوته یراموشی سپرده می شد.

 های ا هییاد آوری سنت .7-4

لکرد سنت، جاری شدن قواعد و قوانین ا هی در زمین می باشد. سعادت و کمال جوامع در  رو عم

باشد. این معنا با مطا عه در تاریخ اقوام و ملل مخ لف در قرآن قابل دریایت است.  ذا ا ر ای میهر جامعه

 ردد. باشد این مسئله به عملکرد ری ار تک تک ایراد جامعه بر میای ح ی در بعد مادی رو به ترقی میجامعه

باشد. های ا هی میباشد و این خود یکی از سنتبه تعبیر دیگر، ترقی جامعه بازتاب حرکت مردم جامعه می

ای م وجه این های ا هی دانست که ا ر جامعهآوری سنت ذا یکی از ثمرات تذکر به ایام اا را باید یاد

داند که ها شد آنگاه حرکت خویش را به سمت کمال و سعادت دنیوی و اخروی بنا خواهد نهاد و میسنت
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(  ذا هیچ  اه دچار تردید نشده و در 7)محمد، « نُوا إِنْ تَنُْصرُوا ا َلَّهَ یَنْصُْرکُمْ وَ یُثَبَِّتْ َأقْدامَکُمْأَیَُّهَا ا ََّذِینَ آمَ :»

 داند که خداوند نصرت خویش را شامل حال آنان خواهد نمود.نماید و میراه حق اس قامت می
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  یرین یجه

پرداخ ه شد و « یََّامِ ا لََّهِوَذَکَِّرْهُمْ بِأَ»ت صیل تأویل آیه . مطابق معنای مخ ار درباره تأویل، به تبیین و 1

ردید، سپس با در آیه اس خراج  « ایام اا»و « قوم بنی اسرا یل»، «حضرت موسی )ع(»سه مؤ  ه آیه یعنی 

رهبران »د: ان راع م هوم عام و کلی از آیه و ا قای خصوصیت این سه مو  ه، عناوین کلی ذیل به دست آم

ا انقالب بآنگاه این سه مو  ه در زمان حاضر و «. زمان خاص برای یک قوم»و « اقوام و جوامع»، «هیا 

قالب )امام خمینی امامین ان»اسالمی ایران مطابقت داده شد. که آن سه مو  ه در انقالب اسالمی عبارتند از: 

خ انقالب همی که در یول تاریوقایع م»و « جامعه ایران در یول تاریخ انقالب»، «و مقام معظم رهبری(

 «.اسالمی پیش آمده است

اد نموده اند. . امامین انقالب از حوادث و روزهایی خاص در یول جریان انقالب به عنوان ایام اا ی2

زنده  این مصادیق در حقیقت تأویل آیه بر مصادیق جدید در یول زمان است که در حقیقت نشان دهنده

ست همگی بر نه است. به عبارت دیگر آنچه از زبان امامین انقالب صادر شده ابودن قرآن در اعصار و امک

ه نیز شاهد اساس قاعده جری و تطبیق، به عنوان نمونه مورد بررسی قرار  ریت و بی شک و تردید در آیند

 پیدایش چنین روزهایی نیز خواهیم بود.

ند از: مشاهده و ب بیان شده است که عبارت. چهار ثمره برای بیان و یادآوری ایام اا در دوران انقال3

، آ اهی تبلور دست قدرت ا هی در همه امور، باز شت انسان به یطرت ا هی خویش، بیداری جوامع و ملل

اهد از سنت های ا هی در جوامع که ممکن است در هر عصری با تحقق مقدمات، آن سنت ا هی جاری خو

 شد.
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                          دوره سوم

 5شماره 

  99  پاییز و زمستان

 منابع 

 قرآن کریم. .1

 ا بالغه. نها .2

 (. صحی ه نور. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(.1396اا. )امام خمینی، روح .3

إحیاما  راث (. أنوارا  نزیل و أسرار ا  أویل، بیروت: دار1418بیضاوب، عبداا بن عمر. ) .4

 ا عربی.

(. سوم، تهران: دی ر نشر 24ا بالغه )ج: (. ترجمه و ت سیر نها1375جع ری، محمدتقی. ) .5

 المی.اس

  (. جامعه در قرآن. محقق: مصط ی خلیلی، چاپ پنجم.1389جوادی آملی، عبداا. ) .6

 (. ت سیر تسنیم. چاپ پنجم، قم: اسرا.1384جوادی آملی، عبداا. ) .7

ا بالغه (. کاوشی در نها1364حجازی، یخرا دین، سبحانی، جع ر، رزمجو، حسین. ) .8

 مقاالت کنگره سوم. چاپ اول، بی جا.

 نامه دهخدا.سه  اتنامه دهخدا. تهران، مؤسش(.  ات 1377اکبر. )علیدهخدا،  .9

  قلم.(. م ردات ا  اظ ا قرآن. بیروت: دار ا 1412. راغب اص هانى، حسین بن محمد. )10

 (. عقاید اس دال ی. چاپ چهارم، قم: نصایا.1381ربانی  لپایگانی، علی. ). 11

قاویل ف عن حقا ق غوامض ا  نزیل و عیون األ(. ا کشا1407. زمخشرب، محمود بن عمر. )12

 یى وجوه ا  أویل. چاپ سوم، بیروت: دار ا ک اب ا عربی.
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 .133اا. مشکوه، شماره (. یادآوری ایام1395. شریع ی تبار، مهدی. )14

ی (. ت سیر ا میزان. ترجمه سید محمدباقر موسو1374. یبایبایی، سید محمدحسین. )15

 . دی ر ان شارات اسالمی جامعة مدرسین حوزه علمیه قم.16: ، قمهمدانی، چاپ پنجم
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ا بیان  علوم ا قرآن. چاپ سوم، تهران: (. مجمع1372. یبرسی، یضل بن حسن. )17

 ناصرخسرو.
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بیروت:  ا ایب(. چاپ سوم،(. ا   سیر ا کبیر )م اتیا1420. یخر رازی، محمد بن عمر. )21
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 بة هران: مک(. ت سیر ا صایی. چاپ دوم، ت1415. ییض کاشانی، محمد بن شاه مرتضى. )22

 ا صدر.

ارا ک ب (. ت سیر ا قاسمی ا مسمى محاسن ا  أویل. بیروت: د1418ا دین. ). قاسمی، جمال23
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 (. ترجمه ت سیر کاشف. قم: بوس ان ک اب قم.1378. مانیه، محمدجواد. )28

 : دارا ک ب اإلسالمیه.ان(. ت سیر نمونه. تهر1374. مکارم شیرازی، ناصر. )29
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