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 نهضت امام خمينى انسان قرآنى در انديشه و
  ____________________________ 1آبادی احهد قرائی سلطاندكتر   ____________________________ 

 چكحده
تهاححک    وصحح ح اجتهححاعى  ححه  ححبب انحح   الهححى   خه يححى در وقححام خححک حکح ن   اوحام

 ا حالم نحاب   خوخ ،اناخته حازرتل حه قر ن  نگرش عرفانى خاص ا الم   های   ووزه حه
واتحححوای  ن اخححححاه،  طحححر    حححاخل. تهركححححز در  حححاختار   اناحححان قر نححححى را و ترب حححل ا الوى

كحه  حححاين ،دهححا رفتار حاضححر را شححکن وى ا حاا  رفتهححانى    ححعى شححا حححا شحح وه تا  نرونححه 
اختحححه شحححود تحححا برخحححى از وبحححانى اوام درححححاره هوخحححل اناحححانى پرد اناختحححه حه ،تب حححين نگرشحححى

اوام برای اناان ويزلتى   كه ها حکاخل از اين دارد تر شود. خافته شيا ى اختان ر شن اناان
اختان، تيها راه شکوفايى ا تعاادهای در نى حتر پير ی از عقن  حه حا ر .قائن بود   خاص

حححه ورتبححه نخاححت ي  در بهتححل  اوکان حازرتحل ا  كه ا ل ححای الهححى ا ححل   ءتعحال ن انب ححا  
اناان را  و وعيوی خود توانال هن ن  ازد. اوام حا اين اناخته قر نى   رين را فراهن وىب

كه تتک ن حکووحل  هن نا ى را پر رش دها حه حركل در وا ر ا تکهاي خود فراخوانا  
    بود.     نان    ق ام ع  ه رژخن شاهيتاهى  جزء وطالبات اص ى  ا الوى

اناان قر نى، قر ن، اوام خه يى، انقالب ا الوى، ا الم ناب، حکووحل  :هاکلیدواژه
 ا الوى

ح مسئله  طر
 ل علمووووی،جگحر در قلمووورو مسووواکوووه شووواهد تحووووآالت چشوووم مآجوووآد جهان  شوووراخط در

_____________________  
گروه علآح قرآن وحدخث دانشگاه وهی  عصر )ع ( رفسنجان   1   ah.gharaee@vru.ac.irو  استادخار 

خافت:   29/2/1395سذحرش:   _14/10/1394در

mailto:ah.gharaee@vru.ac.ir
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داران عوواهم  توالش مسووتمر دحوون خووک سووآ، و هوای نوووحن از سووازی تمدن و  سحاسووی اجتمواعی،
اندخشوه دخنوی جیرگوان  های دخنی و کردن آن تحآالت حا آموزه سآمسلمانان در هم  خصآص هح

از پووژوهش   هاحی زمحنوه را متآجوه شوراخط و ورورت دارد نگواه وافوق دخوود خوآد  ،خوآد هسوتحم
گواهی سووازخم هووای اندخشووه  هووم قاحلحت های دحون و جووذاجیت و  هووم در ناححوه ظرفحووت  که وآ

محوران مشوارکت موا  دست آورد تا سوهم و هاهگآهای راهجردحی ح ها و اخده متفکران دخنی حتآان 
 ادا شآد.   تجحین و شده  حساب سازی نوحن حه شکل جامع و در تمدن
امووواح  ،های نآانووودخش دخنوووی معاصووور اعتمووواد حوووه خکوووی از اخوووده گفتووار حوووا تکحوووه و در احن
کننوده   کوه  خمحنوی جیانوات مقوواح محمودی در قورن معاصور ) اسوالح ناب از او حوه  عنوآان اححا

وو خاد  حا محورخوووت والخوووت فقحوووه گوووذار حکآموووت اسووالمی حنحان ( و24/4/68م رهجوووری، معر 
کوه علمی سعی خآاهد شد تا هم مجانی فکوری و انسان ََكنیه خعنی اخد _است  شده  اخشوان 

در  کووه  ها احن پرسووش جررسووی شووآد و هووم ساسوو  حووه شووده،منتهووی  گحری احوون اخووده  حووه شووکل
 تووا و  اسوت،  شوده قرآنی جیوان هواحی از انسوان  جآهحتتصووحر و مسوو  اخشوان چوه  علموی  رهحافوت

های نهتوت جیوداری اخشوان خعنوی  گحری ساخوه شوکلانودازه چنوحن تصووحری از انسوان جور   چه
 است. اثرگذار جآده انقالب اسالمی

روشنگری خوآد  مصلحان دخنی جهان اسالح در مسحر حرکت و هر خک از اندخشمندان و
اسوت. در احون  هوا اثرگوذار جآده که جر نگرش وجهان جینی آن اند مناحعی تکحه داشته جر مجانی و

اند. حوه طوور ققوع در  داشوته  ی جرجسوتهی اندخشوه دخنوی جاخگواهمجوان ن، منواحع وححوانی واحم
 که هوم سوند زنوده و اسوت کورخم جآده اتکوا حوه قرآن محان احن اندخشومندان، جیشوترحن اعتمواد و

هووم زحرحنوووای  آخووود و حووه شوومار می آخرحن پیوووامجراههی حتوورت محمووود جاوخوود رسوواهت
در  هاحی آموزه اسوووت داده د جایمعوووارف خوووآ الی متوووامحن و را در الحوووه اسوووالمی   هوووای آموزه

کوووه  مآ وووآق معرفوووت خووودا و اموووروزه در سوووه حووووزه خداشناسوووی،  جهوووان هسوووتی وانسوووان 
صواحجان هور رهحافوت هوم  و  های نووخنی را جور تاجیوده شناسی رهحافت انسان شناسی و جهان

کرده ها را جررسی و  ، آن هاحی خاص حه روش خود حوه)اند  مجناسازی  . (32 _ 25 ،1390 رججوی، :حنگر
انسووان  آخات مرجوآ  حه شناسوی قوورآن هوم از شووحآه مراجعوه حووه جورای مثووال در مسوحر فهووم انسان

کمک   نآق نگورش جیرگوان دحون ها و ها را جر خافته هم اساس جررسی گرفته و وهوخت حقحقی آن 
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گذاشووته و گفتووار هووم سووعی   حکمووت در احوون مآ ووآق  شووده تووا حووه هوور دو شووحآه  اند. در احوون 
اماح خمحنی حا تکحوه جور آثوار مکتوآب وشوفاهی اخشوان تآصوح    وماهحت اخدهمحتآا خادشده 

 وتحلحل شآد.
گفتوووه نمانووود تحقحقوووات متعوووددی در مآ وووآق شوووناخت انسوووان حوووه شوووکل عووواح ودر  نا

گرفته اندخشووه  که در قسووم دوح جیشووتر حووا عنوواوخنی چووآن  اسووت اموواح حووه نحآخوواص صووورت 
اماح  کامل از دخودگاه انسوان»، «امواح خمحنوی انسان در نراح هسوتی ازدخودگاه  ارزش وجاخگاه»

شناسووی فلسووفی وعرفووانی اموواح  انسووان»، «خمحنووی  شووناختی اموواح مجووانی انسان»، «خمحنووی
صوود  .اند حووه چووا  رسووحده «اموواح خمحنووی شووناختی قرآنی هووای انسان دخوودگاه»  «خمحنووی

 انود هگرفت شوکل  شوناختی خواص  در خوک چوارچآب روش خوک منرور و آن تحقحقات از  اهجته
کارهوای مشواحه خآاهنوود   موورد اسوتفاده هوا در طوآل هوم و آن  های خافتوه اطالعوات و ا  کوه ققعو

های انقالجی اخشان حه  آرمان انسان قرآنی اماح در تحقق نهتت و  آثار اخده اما در نقش و  جآد
ه دخنووی حوو های خووک انقالب زمحنووه خاسووتگاه و خووک سووآ، کارهووای جیشووتری نحوواز اسووت تووا از

های  تری از نهتووت های جوامع دخگر حتوآان حوه مودل شوناخته شوآد، از سووآی تجحوین ودرسوتی 
 جرای روزگار معاصر دست خافت.   جیداری اسالمی

 درکالم امام خمحنىهويت انسان قرآنى 

های اموواح در جررسووی مقووآالت مرجووآ  حووه هوخووت انسووان و نقووش او در  ها وگفتووه نآشووته   
دارد وآن ظرفحوت حواالی اسوالح و قورآن در ترجیوت حکاخت مهم نکتۀ سعادت جامعه از خک 

ها حاشود.  حسوحاری از تحوآالت و پیشورفتسواز  کننده و سجب قاحداتآاند  که می انسانی است
های احن نآق ترجیت هم در اندخشه اخشان مسوتقحم و نحور مسوتقحم جیوان شوده  اسجاب و زمحنه

کوو گفتووار  ،دانوود پژوهشووی دخگوور می ه نگارنووده احوون مآ ووآق را خووک حاخسووتۀاسووت  هرچنوود در 
گفتموان اموواح حو واسووقه  هحا ور حووه اقتتوا و اجمووال حودان اشوواره شوده اسووت. در هور حووال، 

اهمحت شناخت و معرفی آن نآق انسان، محورخت را حه اسالح و قورآن داده وحوه وسوع خوآد از 
گرفتووه تووا مجووانی و آثووا کمووک  ر آن شووناخت تموواح اجوورار مآجووآد در فرهنووگ اسووالمی و قرآنووی 

آن نووآق از  گحری تور شوآد. از حواب نمآنوه در مقاهووب زحور نقوش قورآن را در شوکل تر و عحنی روشون
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کرده است :   انسان احن  گآنه تجحین 
ل: ای  اعجوحوه هاست. در جیانی اخشان نخست انسوان  را هموه چحور و م انسانقرآن معل    اوخ

کنو داند می سوكا قورآن را حواالتر از انسوان در نرور   د،کوه هموه نحازهواخش را حاخود از قورآن تو محن 
از او  کنووووود و درسوووووتی اداره می هانسوووووان را در هوووور قشووووور وگروهوووووی حاشوووود حووووو کوووووه  گحوووورد  می

 .(6/287 ،اوام صَیبه)سازد.  فحلسآف و مجاهد می فقحه،  حکحم، 
ی ىوم: کتوواب انسان هاسووت. از همووحن رو، انسان قوورآن مرج  سووازی اسووت تووا انسووان  قوورآن 

کووه تمواح احعواد انسوان را آفرخده را حاهفعول و نواقص ه وحواهقآ    ،اسووت کاموول نماخود وخداونود هوم 
کنود ادخوان جورای   کوه هموه هور چند ،قصود دارد حوه وسوحله قورآن تمواح احعواد وجوآد اورا ترجیوت 

خد حه)اند.  ترجیت حشر آمده  (.532و 285/ 7  219 _218/ 3  1/233همان، : حنگر
کتووب انجحووا کتوواب مقوودس قرآن _ء از نرور اخشووان تموواح  کآشووش دارنوود  _کوورخم  خصآصوا  

کننوود انسوان احوون اخنکوه  حه م اصوالح مووی اخنکوه حووا ترجیوت جرای ،را ترجیووت  شووآد.  انسووان، عوواه 
هووووحم  ای و مالجکووووه شووووده مفحوووود اسووووت جوووورای جآامووووع، هحم ترجیت انسووووان کووووه  قوووودر آن

رۀ همووه انسووان عصووا .اسووت انسووان قودر مفحوود نحسووت. اسوواس عوواهم جوور ترجیووت آن مآجآدی
ه را   اخنکه  اند جرای آمده ءانجحا فشردۀ تماح عاهم است. و مآجآدات است و احون عصواره حواهقآ 
کنند  و احن مآجوآداههی تمواح صوفات حوق تعواهی در  خک مآجآد اههی حشآد. انسان حاهفعل 

 .(103 _ 102/  14)همان، گاه نور مقدس حق تعاهی است جلآه اوست و
احن مآ وآق نجوات حشور از  حوهحارهوا هاست. در جیان امواح  حخش انسان قرآن نجات سوم :
کتواجی می اسوت. موثال   هوا اشواره شده گمراهی هوا و تارخکی خآاهوود  کوه می داند اخشوان قورآن را 

کنود و که در آن افتوواده  از احون چواه عمحوق نفسوانحت دسوت انسوان را حگحورد و آدح را درسوت 
خد حه)اونشان دهد  هنجات داده وجلآه حق را ح  (113 _112 ،َبسیَ سوَه حهد :حنگر

انسوانی ذهون  کوه چناننوه جرانگحر جر احن مقلب مهم دالهت دارنود گآنه سخنان ت مل احن
  شوکآفاحی و فعلحوت هوم حوه ، صحح  قرار دهود  ترجیت و فکر و نفا خآد را در مسحر تعلحم و

ها و نامالخمووات  آانود در سووختیت کرده و هووم می کمووک اسووتعدادهای درونوی خآد حخشوحدن 
مجنوا را سذحرفتوه   امواح خمحنوی احون زندگی، راه نجات خآد و حتی دخگران را پیداکند. ظواهرا  

نموآد مخاطجوان خوآد اعوم از عواح و خواص را متآجوه اهمحوت احون  خاطرسوعی   حه همحن .جآد
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مسجله سازد، و جرای اطمحنان از تحقق چنان انسانی، قرآن  را محوور و منجوع ترجیوت و تعلوحم 
کرد.       و نجات معرفی 

 های او در انديشه قرآنى امام تصویر انسان و مسئولحت
وظاخ  اودر نراح هستی را هماهنگ حا مودل قرآنوی  ن وتحلحل خآد از انسا اماح خمحنی

چووآن  و فلسوفی جیرگوانی  نگواهی حوه نگوورش عرفوانی جووا اسوت. اهجتوه اخشوان در اخن ار دادهقور
خوود حووه)عرجووی  اجوون خوود حووه: ) صوودراهدحن شووحرازی(   56_  1/49 ،يصههوص الَکههن: حنگر الَکهههة حنگر
 داشته است. ( 295 _ 290/ 8  158 _ 4/156  3/278، یةلالهت ا
دانسوته نوه  فلسفی ، احتدا حقحقت انسوانحت را حوه روح او اخشان مت ثر از نگرش عرفانی و 

 روح مجورد و فنوا آِن  از حقواکوه  احن دهحل . حوه(39 _ 38 ،کشهف األسهَاَ  5/118 ،اوام صَیبه )جسم 
، هووووذا سووووازندگی روحووووی مقوووودح جوووور (11/80 ،صههههَیبه اوههههام)دامنگحوووور جسووووم مووووادی اسووووت

. سكا رسواهت انسوان در شوناخت معنوای آفورخنش و (14/30 )هموان،هاست  سازندگی همه 
خداونود سوجحان  هقوای اجر قدسوی روح حوه عواهم ملکوآت وزندگی خآد را مشرو  حه عوروح طو

که ساهک، از دوستی شهآات دنحوآی وزنودان وحشوتناک طجحعوت هحوآالنی  دانسته ومادامی
ای از  هنوووز ذره شووته وقلووب خووآد را حووا آب زنودگی از علووآح روحووانی تقهحوور نکوورده وخوارح نگ

 حاقی مانده، شهآد جمال محجآب حدون حجاب و تا مورز اطوال  جورای او انانحت در وجآد او
 .(285 ،شَح ىعای سََ) «امکان نخآاهد داشت

خود حوه: )چاه تنگ طجحعوت  از نرر اماح، انسان تنها حا آزادسازی خآد از قفا و  هموان،حنگر
اههووی  آوران ورسووانحدن خوووخش حووه مقوواح قوورب حووق،آن هووم حووا تمسووک حووه پیوواح  ( 264و249

خد حه) خصآص حقحقت تاح محمدی هح َخ الص ْ: حنگر  حا درآوردن نعلحن شوهآت و و (9 ،س
 ،شهَح ىعهای سهََ)گسسوتن از نحور جورای پیآسوتن حوه حتوور موآال  تورک هوآای نفوا و نتوب و

سورور  تآاند زمحنه حازگشت خوخش حه جهشت قرب خا سحر صعآدی حه سورای وصول و می (281 
 را فراهم آورد.

نتووووجحه و   واهمووووه،  عاقلووووه، نفووووا انسووووان نحوووور دارای چهوووار قووووآه :  در رهحافوووت اموووواح،
اورا حوووه شووووکل ححوووآان خووووا شووووحقانی  هوووا جوووور نفووووا، که نلجووووه هووور خووووک از آن اسوووت شهوخه
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کووه آن  آورد، موویدر َضههاخَّ خووه از آ  گآنووه 
َ
ههْن أ  َکاألْنَ ههامف َحههْا هَّ

َْ هه وَلجف
َّ
 فهمحووده (179 /اعووراف ) أ

کننوووده مقووواح  گانه، افووورا  صوووورت سوووذحرد، تجاه نوووه در احووون قوووآاى سووهسوووا چنانشووآد.  می
گواه  انسوانحت خآاهود جوآد، حتی  از حقحقوت انسووانحت و تآجوه حوه آن ممکوون اسوت انسوان را 

گحرنود، گآنه  همحناز فتحلت انسانحت خارح سازد.  گاه   اگور احون قوآا در معورم تفورخط قورار 
انجحوواء  . از احون رو، اگور آنهوا را تسولحم عقول سولحم وحاعوث فسواد مقواح انسوانحت خآاهنود شود

خد حه) از جنآد رحمانی خآاهند شد. کنحم هر آحینه  و 120 و 21 ،جهها شَح حدخش جنهوى عقها و: حنگر
 (.16، صچها حدخش   149و 122

کنود ی حسوحاری ها مسوؤهحت حوه وظواخ  وحاخد انسان قرآنی در جینش اماح خمحنی  عمول 
 شآد: ها اشاره می ای از آن در زحر حه ساره

ر دخگونفوا مجوردش از  که حه واسقه مآهجت فقورت و حقحقت وجآدی خآد  تآجه حه _1
خد حه) است  مآجآدات متماحر شده شما  (432 _ 13/431 ،اوام صَیبه   180 و16 ،حدخش چها: حنگر

وا مجورد هسوتحد ا قدوسوی هسوتحد. شوما دارای خوک نف  نوه در اگور چنان  کوه  دارای خک نف 
وِا طواهر، زکوی و خدمت اسالح، در خدمت خدای تجارک و وِا شوما نف   تعاهی حاشحد، آن نف 

کوه حشوآد و سوعادتمند اسوت  و وا زکحوۀ سوعادتمند اسووت. در  طوورهر هرجا کووه حشوآد، آن نف 
 .(311 _ 310/ 6 ،اوام صَیبه) ند، در مردن هم سعادتمند استها سعادتم شکست

نفسوانی  توالش جورای حوه فعلحوت رسواندن قوآای ادراکوی و خآدسازی ومراقجت نفوا و  _2
خود ) سوذحر اسوت امکان ءتعاهحم انجحوا که حا مدحرخت احن قآا جر اساس عقل و امری   خوخش حنگر

 (.1/124 ،اوام صَیبه   5 ،چها حدخش: حه
کارها تحت هر شوراخقی جورای خودا انج  _ 3 کسوانی اح  کوار می زحورا  کننود  که جورای خودا 

خد حه)هحم وقت حاخت ندارند.  کارش را حا خدا درست  که کسی آن و (10/111 ، اوام صَیبه: حنگر
کند. حاخد نمی ،نکند  کارتان را حا خودا درسوت حکنحود توا حتآانحود تآاند در خلق، مردح را اداره 

 .(4/124)همان، 
اگور خوآدش را  . اخشان معتقد جآد انسوانءعمال خآد حا ترازوی تعاهحم انجحاسنجش ا _ 4 

کسی  کند حه خک   جورای کوار توآ کوه نوه، فهماند یم او آن وقت حوه شناسد، یکه خدا را م عر ه 
کوه خآدموان  احون چحوری  از  ما را نجات حدهند  که اند انجحاء آمده خآدت جآده. از احن رو، همه



 1015بهار   103شمارۀ  021

کورد جوور    چوه هآاهووای نفسوانیکوم مآفووق شودند کردخم و دسوت خآدمووان درسوت حوا موا نلجووه 
 .(211ص14همان، ح) ها آن یها دعآت
کووه  شووان را حدانند هووا قوودر جآانی آزادی. جآان صورف سوورماخه عموور در مسووحر عوورت و _ 5

کننوود در علووم و که  اشووخاص اموحن صوواه  حشووآند که در سووازندگی خآدشان در تقوآا و صورف 
 .(8/51) همان،  تآاند مستقل حاشد. مملکت حا اشخاص امحن صاه  می

 شناسى قرآنى انسان نهضت امام خمحنى بر پايه بنای
ی حخش م  جوآو جینی قرآنوی اخشوان جسوت های نهتت اماح را حاخود در جهوان از حنحانهم 

سوحقره های اخشوان  گفته خصوآص هحو ها و محسوآس جور نآشوته کامال   که حوه صوورت امری  کرد
کوه هاحی جرمی مؤهفوه انقالجی اماح حه مفاهحم و گفتمان جیداری و جرای نمآنه در دارد.  از خوورخم 

شوناختی قورآن انقجوا  دارد  از سووحی نحور درکنوار اهقوای حوا  جور مودل انسان کامال   خک سآ،
آن  حاوراننوودگی حووه مخاطجووان خووآد، جوور خووک اموور مهووم دخگوور نحوور دالهووت دارنوود و شووورآفرخنی و

 و معنووادار کامال   که در سواختارهاحی هاسووت مؤهفه آن مفواهحم و کووارجردی ای و حت تجرحوهسوا
کمووک رسوواندند. مهم مشووخص گحووری حکآموووت دخنووی  توورحن آن مفووواهحم  حه فرآخنوود شووکل 
 :از ندا عجارت
قحوواح اصووالحی اموواح خمحنووی در قوورن  نهتووت و  : ههها ال َههوى ونبههی َوىَواهی َهههاة  *

خآدساخته وترجیت شده در مکتب دحون وحکموت را حوا خوآد  های معاصر، مآجی از انسان
ای از  شوان حوه مرتجوه سحاسی  _ رهنمآدهوای رهجور دخنوی کوه حوا  هموان افرادی  حوه هموراه داشوت

رشوادت در  آماده فداکاری و و دخدند که خآد را حجاب خآد نمی خآدشناسی رسحده جآدند
از نوآق انسوان طلوب حارهوا امواح   کوه آدملت جآدند. احن هموان چحوری جو های اسالح و رمانراه آ
از خووآد  هووای توآ گرفتاری هوا و تمواح نگرانی تآخوآد حجواب خووآدی و  ای انسووان  کوه  کورد می

خود ) تحمحل نخآاهد شد از خارح جر تآ تا از حجاب خآد جیرون نحاحی هحم چحر  تآست و حنگر
 .(14/386 ،اوام  صَیبه حه: 

آموادگی جیشوتری  دارد، از فردخوت خوآد دسوت جور که انسوانیدر چنحن نگاهی هر گمان  جی
آفرخنوی  شور  نقش  تر، عجارت سواده حوه .جامعوه دارد مصواه  دخگوران و جرای رعاخت حقآ  و
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شووآد،  امواح فهمحووده می  جیانووات از  کووه  گآنه  حودان   ،آن هور انسووان در جامعوه وحفووظ اسووتقالل 
خشوان ا از احون رو خآاهی اسوت   زخواده وای چآن خآدخآاهی  حجب نفسانی رهاحی از خآد و

موووان را  م واحوون ملووت عموول حکنووح  یمووا جوورا»کووه : اخن  کوورد حووه همووه را سووفارش می تموواح هم 
کشووووری صووورف  هوووم حوووا موووا دشووومن  هموووه  اسوووت نمووواحیم، و احن حوووال در آمده کوووه حوووه  احووون 
خآدموان  یفکور اخنکوه جورااحن را نجاتش حدهحم. همه حوه فکور نجوات حاشوحم  نوه حوه  هستند، 

ها  احن قدرت از شر  نجات اسالح  ینجات خک ملت، جرا حاشد. جرای نجات خک حشر، جرای
کآشش احون خانوه را، توا  کنحد  هم داشته حاشحد حخآاهحد تدجیر کنحم، شما اگر خک خانه  همه 

ه را اداره تآانحد خک خانو یفکر نجاشند، نمکه هستند هم هاحی  احن فت وُکل   حنه و مرد و زن و
کشووور را وقتووی حخآاهحوود اداره حکنحوود، اگوور همک   فکوور نجاشووحد، اگوور همووت همووهنحوود. خووک 

. اخنهووا عجواد خودا هسووتند  موردح حاشوحد هموه در فکوور  .رود( یاحون نجاشود )کوار پوویش نمو اداره
 .(14/213)همان، « خدا هستند های حنده

کسوانی مآفقحوت حوا   اجتمواعی، ن مصاه  فوردی واحمکه در فتای تعارم  روشن است
که حه تعجحور امواح خمحنوی:  آن  دانش اصالح دارند، که درد دحن و است اوهحوای  و ءانجحوا »گآنه 

در احون مسوحر خوآد را  اههی از صدر تارخ  حشور وحشورخت سوآدای اصوالح جامعوه را داشوتند و
 کووه خوووآد و قوورار دارد سووحد اهشووهداء  در اوح احووون راه کردنوود و جامعووه می فوودای دحوون و

کرد تا حق و خانآاده و « هحقوآح اهنواس حاهقسوط»کوه چآن  عداهت جرقرار شآد خاران خآد را فدا 
کند حاخد عداهت جین مردح و خد حه)«جامعه تحقق پیدا   (.217 _ 15/213 همان،  :حنگر

گواه هاحی وارسوته و امواح جورای قورآن ونقوش آن در ترجیوت انسوانََكنی:  َيبمت انسان*  از  آ
های متعوودد جووور  سووعی داشووت احوون حوواور را حووه شووحآه جووآد و خوخشووتن، اعتجوواری وحووژه قاجوول

کنود مخاطجان خاص کحود داشوت  موثال    وعاح خآد اهقا  کوا »که  گواهی جور احون جنجوه ت  هور 
که هست حفهمد و کنود، آن طوور طور آن قرآن را آن طور  اسوت  کوه دسوتور داده که هست عمل 

 (. 10/530 همان، ) «شآد. عمل حکند، احن از تماح مآجآدات افتل می
های  آسووحب که علووت جیشووتر قوودر اهمحووت داشووت آن جیووت صووحح  نوورد اموواحمسووجله تر

آن   کوه کنم گموان موی من»  اسوت: هوای ناصوحح  دانسته ن ترجیتحشرخت را در هما اسالح و حه
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اسوت عودح ترجیوت صوحح  اسوت، تحقوق   اسالح جیشوتر از هموه چحور  ورر زده که حه  چحری
 ءحلکوه هموۀ انجحوا ،اگر شما در طآل تارخ  اسالح .است میپیدا نکردن تهذخب واخال  اسال

کنحود و که تآجه  ب نحور مهوذ   منحرف و اسوالح از احون اشوخاص اهجتوه تآجوه دارخود، آن قودری 
انود...گاهی از  انود، از هوحم چحور دخگور ندخوده تماح ادخان صودمه دخوده است و  صدمه خورده

کوه جاهول  ب نحسوتند ومهذ   که علم دارند و طرف اشخاصی جیشوتر هوم از طورف اشخاصوی 
ب اسووالح از طوورف عوواهم نحوور مهووذ   کووه آن قدری  که معلووآح نحسووت ب نجآدنوود. ومهووذ   جآدنود و

ب حوا اخنکوه عددشوان زخواد اسوت صودمه دخوده است، از طرف جاهول نحرمهوذ   صدمه دخده
 .(504 _ 15/503،  اوام صَیبه  )« حاشد

هوووم در  و هووای اسوووالمی آموزه هووم حاخووود درهای نهتوووت جیوووداری را  در حوواور امووواح، رخشووه
کوورد، صووود اهجتووهو هووای انسووانی جسوووت قاحلحت اخشووان در تجحوووین احوون مآ ووآق  جووور آن   جووآ 

کحود داشووت اسووتآار  اسوالح جورای آن شوو ن قاجول شوده جووآد. هوذا جور احوون عقحوده   که انسوانحتی ت 
کورد، وکه حا آن قودرت اههوی پیشو اههی ساخت انسان ساخت  خک انسان» که قرآن جآد  جرد 

کورد: حاخود تواحع قورآن شود. حاخود  کمتر از نحم قرن جر امكراتوری کرد. حاخد احن رمر را پیودا  ها نلجه 
کرد. ملت ََكنی انسان تا حتآانند پیش ججرند. اگر حخآاهنود  حشآند صورت قرآنها حاخد  اخجاد 

ای هو های سحاسی، حا اجتماعوات عوادی، حوا اجتماعوات جمعحت حندی خآدشان حا دسته
 توووا آخووور هوووم نخآاهنووود جووورد. حاخووود هموووه مجتموووع حشوووآند و صوووری حخآاهنووود پووویش ججرنووود،

شد پویش  اگر همنآ که جرای خدا جهاد حکنند. انسانی حشآند اههی حشآند، خک انسان خک
  .( 6/503)همان،  «.خآاهند جرد

 وگحری وحودت اجتمواعی  تآجه واصرار اماح جر شکل  لىاة : َبََه گَاة  و ليوم وحدت* 
کرد، توا  های اخشوان مشواهده توآان در جیشوتر سوخنرانی تفرقوه را می منع از اختالف و انسانی و
 ترحن مجوانی تحوآل معرفتوی و را خکی از اساسوی آموزه وحدت قرآنی عمل حهتآان  که می آن حد

گآن انقالجی اخشان دانست. حا شکل گآنوا   اسوت سوازی شده گفتمان آمووزه تجحوین و احن هوای 
  آن دانسووتهقووررموور پیووروزی ونشووانه سووعادتمندی مسوولمانان را در عموول حووه خووک جووا در  مووثال  

کنوحم، سوعادتمند موی»است:  کوه موا  شووخم. و قرآن حه حع  آخاتش اگر ما عمل  مون امحودوارح 
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احون  اجتمواق داشوته حاشوحم و حا هم مجتموع حاشوحم و عامل حاشحم، چناننه ما عامل حاشحم و
ََ آخۀ شرخفۀ  وا حف ههَّ هوا   ُّْهاف ا واْعَتصف ََّ َخَ َب ََ ( را عمول حوه آن حکنحود، 103/)آل عموران َجهی هاا َوَ 

یرگ... هوای جو کننود جور هموه قودرت مسلمحن اگر همحن خک آخه حه آن عمل حکننود، نلجوه موی
های دخگر است. ما خک محلحارد جمعحوت  مان زخادتر از جمعحتجرای اخنکه ما اآلن جمعحت

اگور موا هموه حوا  هوای وسوحع، خراجن ار ی وهمۀ زمحن ، همۀچحر هحا هم مسلم تقرحجا  دارخم، و
کووه تموواح قوودرت اجتموواق داشووتحم،خک قوودرت جیرگووی را اخجوواد مووی هووم جووآدخم و ها در  کووردخم 

 .(10/533 )همان،« مقاحلش هحم جآد.
اخوووتالف را از مسووواجل مهوووم  منوووع از دخگر حوووه روشووونی، دعوووآت حوووه وحووودت و در جووواحی

کرده کورخم آمووده اسووت و در قرآن  تعجحرهووای مختلفووی که حووا قرآن دانسووته سحاسوی کووه  تآصووحه 
وا َو آخواتی چوآن  وا َيَتْبَشهلَّ َنههاَلعَّ ََ هْن  َوَ  کَّ ََّ خ ههْذَهَب  ف توا معلووآح   کنحم را جررسووی( 46)انفوال /  ََ

اسوت، در جوین مسولمحن چوه و وعی  که دواصل سحاسی اسالمی آخا احن دو اصل مهمی شآد
اگر  کوه اصول مهمی انود از احون دو کورده آخا تجعحتی وانده  کرده ه آنمسلمحن اعتناحی ح آخا ،دارد

اگوور اطاعووت نکننوود فشوول  د وشووآ آن حکننوود، تموواح مشووکالت مسوولمحن حوول مووی اطاعووت از
خد حه)شآند.  می  .( 16/34، اوام صَیبه : حنگر

 اخثار و روححوه در نگرش اماح، اگر عشق حه شوهادت و وحیه يداکا ی وشهاىت یلُّی:  *
گذشوتگی در محووان موردح نمیاز  وا مجووارزات حوه نتحجووه نمی خوآد  پیشوورفتی  رسوحد و جووآد، ققع 

عملوی نهتوت اخشوان حوه  شود. احون امور را حاخود جورء مجوانی نروری و جرای ملت حاصول نمی
 .انجامحدکه در واقع حه پیداخش مآح نسل اول انقالب  شمار آورد

کحوووود داشوووت امووواح از جهووووات نرووووری و  هووووا در پیووووروزی ملووووت که رموووور اخوووودجآهوژخک ت 
  کووه دسووت آورد هتووآان از فحوآای سووخنان اخشووان حو دهحول آن را هووم می .طلجی اسووت شوهادت

آرمانش  حا ر است از جان خوآد ماخوه حگوذارد توا  حا ارزش شدن عقحده و انسان در صورِت 
سووازی مجنوای فکوری خوآد از تجرحووه  امواح جورای نهادخنه  آن آرموان تحقوق خاحود. افویون جوور احون،

کمک می ملوت موا    حوه سوالح اخموان جوآدخم وما مسل  » گرفت:  مآفق مسلمانان صدر اسالح 
کوم   هوا همان اسوالح، در صودر  اهّلل اصحاب رسوآل مثل  کردند آرزوی شهادت می کوه حوا عودۀ 
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کووم و امكراتووری جوورگ  حوا نداشووتن سوواز و هووای جوویرگ را شکسوت دادنوود، مووا هووم حوا خووک عوودۀ 
 شکسووتحم و _ ها از او حووا سشووتحجانی اجرقوودرت _سوواهۀ ججووار را  2500خووک امكراتوووری  ،جنگووی

اهجتووه مشووکالت  احوون سوود جوویرگ را از پوویش سووای ملووت خووآد جرداشووتحم. و شکسووت دادخووم و
گذاشتند.  .(7/125همان،  ) «زخادی جرای ما حه جا 

 ذهون موردح متجلوور کآشحد تا حاور حه شوهادت را در قلوب و احن راه نخست اخشان در اهجته 
اخشوان حووه ت سووی از  خآشووجختانه  و طلجحود  خآد را می های خوواصشوگرد احون هنوور و کووه   سوازد

گاح تجرحه مآفق معصآمحن گذشوته، تآانسوت  ای جوردارد. سوكا حوا طورد  هوای ارزنوده در 
که ححوات را حووه هموحن دنحووای  کسووانی  هوای منفووی حوه موورگ وشوهادت ونفووی عقحوده نگورش
کنود کسوی حاخوود از موردن حترسود» :فرماخنود کننود، می محودود میموادی  کوه حعوود از   که خحوال 

اش احون  کوه عقحوده اش هموحن اسوت، احون زنودگانی ححوآانی. احن مردن خجری نحسوت، هموه
ه کوو دخگور چحور دخگوری نحسوت خوآب، حاخود احون چنود روزی که زنودگی هموحن اسوت و اسوت

کسوا کووه کنود، و حترسود از اخن هسوتش حفرش اعتقوواد   که نیاز احون دنحوا جورود  امووا مسولمحن، 
ترسوی  احون دخگور مآجآدخت حاالتری قاجل هسوتند... دخگر، جرای عاهم اسالح دارند و  و قرآن حه

کوه جهتوور از   شوآد از احون محول حوه خووک محول دخگوری منتقول موی انسوان نودارد، خوآفی نودارد .
که کووووه در صوووودر اسووووالح هووووم جآده اخنجاسووووت  حنوووواجراحن، احوووون معناحی اصووووحاب  اسووووت، 

گرفتنود ، اصوحاب  از هوم پیشوی موی شوهادت کردنود، جورای می شهادت پیغمجر...استقجال
، اوهههام  صههَیبه) «.کردنووود اسوووتقجال موووی شوووهادت حتووورت امحووور، حتووورت سحداهشوووهداء از

 .(182و7/276
حوووه  شوووهادت را تحوووآهی سووووازنده و  موووردحروخکووورد اخشوووان  کوووه اخن  نکتوووه شووواخان تآجوووه

تحوآل  آن  کوه  درملوت موا خوک تحوآهی حاصول شود»دانسوت:  میهوا  اهداف ملت جرنده  پیش
دانسوتند.  که شوهادت را جورای خآدشوان فووز عروحم موی طور جآد تحآل احن  آن ساحقه نداشت 
کنحد گوخنود موی آخنود و های ما اآلن هم پیش مون موی حعتی از جآان کوه موا شوهحد  : شوما دعوا 

در اسووالح مسولمحن حووا احون رموور پوویش کووه در صو طوری کوه همووان خم  احوون رموِر پیووروزی جآدحشوو
« تآاننود پویش ججرنود هوا موی که ملت حا احن رمر اسوت جردند، ملت ما هم حا احن رمر پیش جرد، و

 .  (492 و 6/502)همان، 
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کوووه   احووون اسهههت داىهای انسهههانی: شکوياة *  امووواح حوووه فکووور تشوووکحل حکآموووت  ادعوووا 
 اسووتکمال و مناسووجی جوورای فعلحووت اسووتعدادهای فقووری انسووان و  افتاد تووا زمحنووه اسووالمی
گحوورد سووذحری او ترجیت خوود حووه) شووکل  جیانی و: حنگر  جوور سووخنان و کووامال   (39: 1392همکوواران، شوور
کووه  زحوورا آن  های اخشووان انقجووا  دارد نآشووته شووناختی اخشووان فهمحووده  از مجووانی انسان گآنووه 

دخگوووران  اصووالح جووین خووآد و انسووان ملوورح حوووه تووالش در مسووحر جیووداری فقووورت و ،شووآد می
های  جرناموه کوه در درون خوآد تعواهحم اههوی و نرواح دخنی احن مهم جر در ساخه دحن و که  است

و   اوهحوای اههوی را جوای داده و ءاصالحی انجحا هوم حوه تجوع  اماح اگور موا  گفتوه ر نحسوت . حوهمحس 
کووردخم، جوورای اکورح نجی   کمووال الحووق خووآدش  کووه   احوون جووآد قحوواح  احوون ملووت محووروح را حووه 

ورسوحدن حوه چنووحن مقصود جیرگوی در سواخه وحودت نفووآس،  (5/544 ،اوهام  صهَیبه) جرسوانحم.
خد حه: ) سذحر است اخآت امکان اتحاد همه، اهفت و  .(1/336 همان،حنگر

هوای  کشو  ظرفحت اسوالح نواب محمودی و  اخوده حازگشوت حوه کوه  فتواحی جآددر چنحن 
 ها در فکووور و ساجرهنوووه احقوووا  حقوووآ  مستتوووعفحن و حووواالی اسوووالح در مووودحرخت جامعوووه و

 گرفت. خمحنی شکل اماح اندخشه 
کحد داشت احن اسالح است  خک سآ عالوه جر احن، اماح از گروه خا  ت  که همه را تحت خک 

خود حوه: ) شوآد. ین میسجب حقالن هموه حسواب موادح   آورد و گرد می می اسال امت واحده  حنگر
 هایقشوور حووه هموه و های انسوانیقشور  کورد حوه همووه ی. از سووحی نحور تآصووحه م(8/334 هموان،

ت کووه عرب هایرقشووحووه همووه  مسولمحن و کننوود، حاخوود  ان نلجهشوواگر حخآاهنود اخنهووا جوور مشکال
 هووا حاشوود، اموواِح  آن کننوود  قوورآن هووادی سووالح حرکتا می حشووآند  حاخوود روی نقشه اسوال ترجیت

 .(5/262)همان، ها حاشد.  آن
ترجیووووت  اسووووالح و اموووواح مجووووانی نهتووووت خووووآد را جراسوووواس مکتب  کووووه گآنووووه جووووآد احن
تآجوه خوآد  ت و  تمواح قودر از همگان خآاست تا  ها استآار ساخت و ملت ها و انسان اسالمی

، آن می ، تا خک حکآمت اسوالحه آخر جرسد و حمانداحن نهتت داشته حاشند تا محفآظ  را حه
تعوواهحم » کوه شوواخد، تحقوق پیودا حکنوود. روش امواح طجوق خووک دخودگاه آن جآد کوه حاخود و  یطور

کردنود  اسالح را جرای مردح جیان کردند  معنای انسان را جیوان  کردند  معنای حکآمت را جیان 
کردنود و   کوه  چگآنوه حاخود حاشوند. حقواخقی را گوذرد و هوا می آن کوه چوه جور جرای موردح تشورخ  
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گآشوی، نوه حوه  شوکل درون نوه حوه  _  طور صورخ  اخشان حوه کردند حگوخند، ت نمیججر اشخاص
آل صوورت حسوته و احراب حه ها و گروه که آن طوری نامه، نه شکل شب جورای  های حیجوی و سول 

کردنود. احون روان، آسوان، در فتوا، جورای عموآح موردح   _کننود  کادرهای حیجی جیان می جیوان 
گفتند. اهجته که مردح ساس   که که  از آن روزی جآد  کردند، تا آن روزی  احون انقوالب   اماح شروق 

ووو.« )پیوووروز شووود ز از دهوووه جیانوووات مقووواح معر  ساسووو  حووا جآانوووان در دوموووحن رو م رهجووری در جلسوووه پرسوووش و
  (.  13/11/1377،فجر

کنوحم توا  می خآاهحم خک اسوال یما م» : اماح جیان داشت  که در چنحن فتاحی جآد درسوت 
ی چه، حوق حشور چوه هسوت، حقوآ  زن خعنوی چوه، حقوآ  مورد معلآح حشآد حقآ  حشر خعن

کشواورز خعنوی ، اگور درسوت حشوآد خوآاهحم خوک همنوآچحری یچوه. موا م خعنی چوه، حقوآ  
حگذارنود توا  _هوا  احن _آن شوحاطحن جویرگ هسوتند  پرورده که دست احن شحاطحنی  حگذارند  اگر 
د، حوه کارگر، اسالح چه جور نرور دار که جرای شآد یوقت معلآح م آن پیدا حشآد، خک حکآمتی

اقشار چوه نرور دارد، هکون مهلوت  چه نرر دارد، حه همه های مذهجی اقلحت کارگر چه جور، حه
 .(7/415، اوام  صَیبه) «دهند یما نمحه 

سووازی اذهوان وقلووآب مووردح حوا تکحووه جوور  آمادهدر پووی اموواح از همووان احتودا  که  اسوت روشن
توا حووا پوورورش نحوروی انسووانی مووؤمن  ،اسووت هوای ترجیتووی و اجتموواعی اسوالح وقوورآن جآده آموزه

های خوآد را  تقجحق روشن تعاهحم اسوالح حوا شوراخط آن روزگوار، جرناموه ومتعهد از طرحق تجحین و
قحاح علحه رژخم شاهنشواهی اعوالن نماخود. اوح احون هنرنمواحی  حکآمت دخنی وجرساحی جرای 
اوهحوای اههووی در طوآل تووارخ  مشوواهده  و ءتوآان در تجحووین چراحوی وچگووآنگی قحواح انجحووا را می
گذاشوته،  خعرموردح جهتور وسو گووحی حوا احون شوحآه، .کورد منوافع  وحقوآ  تر حوه محودان مجوارزه سوا 

 ستانند.  گران میشده خآد را از ستم ساخمال
امواح   کوه کرده جآد ترحن مخاطجوان نهتوت امواح، نسول جوآان وتحصوحل ن، مهماحمدر احن 

کوه مملکوت را حوه   شومرد ها را خک ثروت جیرگ جرای مملکت می اعتماد داشت، وآن   ها حه آن
گواهی وجیوداری نسول جوآان و (4/83)نک: همان، جرند می جلآ نهتوت  حتی اخشان جرخوان آ

آن را حوه خآاسوت خداونود تعواهی، زمحنوه  دانسوت و روشنفکران را حا سرعت در حال رشد می
خود حوه) .شوومرد جرمی حسوط عووداهت اسوالمی  مناسوجی جورای ققووع اخوادی اجانووب و : همووان، حنگر

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2927
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2927
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1/220   6/308 _  309 ). 
گفووت   انقالجووی سووخن می هاخش ازخووک تحوآل روحووی و محووان سووخنرانی امواح همووآاره در

اسووت احوون روح تعووواون   جوورای موون خحلووی امحدوارکننوووده_ » گفتووه خووآد اخشوووان کووه حه تحآهی
ها  کوه در انسوان که در ملت احوران شوکآفا شود. احون تحآهی انسانحت و اسالمحت است وروح

احون  و» (6/229هموان، )  «صول شوآدپیوروزی از جورای ملوت موا حا کوه سوجب شود احون  پیدا شود
خآاسوتند فودا حکننود.  که خآدشان را حا شوآ  واشوتحا  موی روححه در ملت ما پیدا شده جآد

نجوآد  هوحم  شناسوی ، اسالحنجوآد جینی روححه جآد  فلسوفه نجآد،جهوان نه ما را نلجه داد احنآن
کوه پیود و که در ملت پیودا شود ها نجآد. احن روححه احن حرف ا شود خوُ مقلوب احون تحرکوی 

موا توا  تحوآل روحوی در جمعحوت پیداشود  و همنوآ کخو کآتاهی نحجی جآدکه در ظرف مدت
که آمدخم حا احن تحآل روحوی های آن  شوک رخشوه . جی( 6/492 هموان، ) «هموراه هسوتحم اخنجا 
 کرد. جآو اماح جست« انسان قرآنی»تحآل روحی را حاخد در همان اخده 

 نتایج بحث  
قرآنووی جووآد. در ُحعوود  و  هوای اسووالمی آموزهجرگرفتووه از های مختلوو   اموواح در زمحنووه  اندخشوه

های اخشووان  نآشووته ل متعووددی از جیانووات واو، مسوواج  هووای درونووی  ظرفحت انسووان ومعرفووی 
وجوآدی   ناححوه هوخوت هوم در دارد. سازی قرآن هماهنگی انسان که حا جرنامه   آخد دست می هح

های انسووان در   هحتجآمسوو ححقووه نقوش و اسووتعدادهای فقوری وی، هووم دراححووای  انسوان و
کمال خوخش.  حازسازی مسحر 

که در جانب  کرده چند حعدی معرفی اماح انسان را مآجآدی جامع و ،در حخش نخست
هرگآنووه  خووآد را از زنوودان جسووم مووادی جرهانوود و درسووتی ترجیووت شووآد وه نفووا حاخوود حوو روح و

حاهفعل شآد. در حخش دخگر نحر انسان را حه  نهد تا فقرت او جیدار وکناری  حجاب خآدی را حه
های  کرده تا زمحنه اوهحای اههی ملرح و ءترجیت وجآد خوخش جر اساس تعاهحم انجحا آراستگی و

کمال فراهم  هاحی خآدساخته و پرورش انسان رشد و  آخد. قرارگرفته در سحر صعآدی 
اسوالح نواب   اخوده   ومحمه حوه در نراح هسوتی و ش اونق اماح حا چنحن جرداشتی از انسان و

کرد وحوه سشوتآانه انسان قرآنی علحه حکآمت طانآت و محمدی و های  انسوان  استعمار قحاح 



 1015بهار   103شمارۀ  028

انسوان قرآنوی اخشووان در   قورآن شوراخقی را فوراهم آورد تووا اخوده ترجیوت شوده در مکتوب اسووالح و
وحودت ملوی در زحور سوواخه  انسوانی وحقوآ   آزادی و اسوتقالل و عورت و عمول محقوق شوآد و

 دست آخد.  هحکآمت دخنی حا محورخت والخت فقحه ح

 منابع 
خم . .1 کر  قرآن 
  ، داراهکتاب اهعرجی،، تصحح  اجآاهعالء عفحفیفصوص الحکناهدحن،   اجن عرجی، مححی .2

  .1400  جیروت،
 ش.1378تهران، نشر آثار اماح خمحنی،  ؤسسه تنرحم وم ،اوام صححفه  روح اهّلل،  خمحنی، .3
 ش.1374تهران،   نشر آثار اماح خمحنی، ؤسسه تنرحم وم  ،چهل حدیث  _______________ ، .4
نشووور آثووووار امووواح خمحنوووی، تهووووران،  ؤسسووووه تنروووحم وم  ،چهجججل حجججدیث شجججرک  ،  _______________  .5

 ش.1378
، نشور آثوار امواح خمحنوی مؤسسوه تنروحم و  ،شجرک حجدیث جنجود عقجل وجهجل _______________ ،  .6

 ش.1377تهران، 
 ش.1372نشر آثار اماح خمحنی، تهران،  ؤسسه تنرحم وم ، آداب الصالة _______________ ،  .7
داحمد فهورى، مرکوور انتشووارات علمووی و ، ترجمووه وطلجج واراده _______________  ،  .8  شوورح سووح 

 ش.1379، تهران، فرهنگی
 ش.1372اماح خمحنی، تهران،  نشر آثار ؤسسه تنرحم وم   ،دیوان اشعار، _______________   .9

داحمد فهووورى،شجججرک دعجججای سجججحر  _______________  ، .11 انتشوووارات اطالعووووات،    ، ترجموووه سوووح 
 ش.1370تهران، 

ووو  اصووغر  علوووی  تنرووحم و  تهحوووه  ،تفسججحر سجججوره حهججد ، _______________  .11 ح  انی خلخوواهی، دفتووور ر
 تا. تهران، جی ،انتشارات اسالمی

 تا. تهران، جی  نشر فلق،   ،ارکشو األسر،  _______________ .12
 ش.1369تهران،  نشر آثار اماح خمحنی،  ؤسسه تنرحم و، مسّر الصلوة ،_______________  .13
 ش.1390موزشی پژوهشی اماح خمحنی، قم، آ  مؤسسه، شناسی انسان  رججی، محمآد، .14
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