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 کیمیای سخن چکیده ای بر

دارد همچون هوا، گیاه  میانه هوار می های پر طراوت شادی در این شاید انسانی فرهیخته با چشمانی پر، از آسمان سخن با گونه     

ای از مؤلف درباره مردی از و دریا. سخن اگر بر پایه صداقت باشد و از دل برخیزد الجرم در دل نشیند. این رشته کالم در یاد نوشته

ستوه       ست. مبارزی ن شت نیک، دگرگونی و تحول، و انقالب و آتش و خون ا سر و بزرگ، به  تبارآزادی و آزادگی، پاکی و طهارت، 

ست.          شتگان ا شمولی گفتار و کردار یاد آور گفتار نیک، پندارنیک و کردار نیک از میراث گذ شه اش و در جهان  سعت جهان اندی و

شرح می     شان، گفتار را بی نیاز از هر گونه  ستیز با بی عدالتی برمی  شیوایی کالم نماید. همواره با اتکا به نیروی ایزدی جامع، مانع به 

ز این سااان کارآمدیع عمرکردشااان جهانی را متحیر نموده اساات.  یات و بی مرگیشااان آموزنده اساات. سااادگی و صااداقت خیزد، ا

نماید؛ کند، برکه تشنه می نمی دهد. هر مشتاقی را سیراب  کالمشان نویسنده را تا ژرفای ناب نیک اندیشی و طراوت نوشتار سوق می     

شتر، که دانای     ستن بی شنه تکاپو برای دان سخن درباره روح      ت شنگرانه.  صطال ات رو ست؛ برای درک عمق مفاهیم و ا اهلل ی، توانایی ا

الموسوی الخمینی است؛ بنیانگذار انقالب جمهوری اسالمی در کشور ایران. در فصری موسیقی و ژرفای اشعارش آدمی را تا بیکرانه        

جایی که آزادی در نگفتن ها جان می دهد، مرگ کرمات   ندارد.ها و تعبیرات ساده و کارآمدش تاریخ انقضا   راند، و تحریلهستی می 

باشند نوعی فاجعه انسانی در راه است.انسان بی اندیشه        بیدارگر چندان مهم به نظر نمی رسد؛ اگرکرمات نخواهند که زنده بمانند و 

 فرسوده می کند. تولدش هم جهانی را با خود خسته و

شنگری  سی ها    جایی که، رو شنا سیب  سی و فرهنگی        ها و آ سیا سائل اجتماعی و  شروطیت و م یش در ابعاد متعدد از انقالب م

جانبه از پیش است. آزاد اندیشی و آینده نگری و توجه همه   انقالب جمهوری اسالمی در کشور ایران ستودنی و در خور تعمق بیش   

شان با وجود همه تنگ نظری  شیب ای ست. تاریخ را ا ها و فراز و ن سانی را      ها مثال زدنی ا صری ان ست و در نتیجه، ف ز نو ورق زده ا

برای انسااان بودن، تعریف و تعبیری با وجود فطرتی تالشااگر و خداگونه ترساایم نموده اساات، که از این  یی کنجکاوی مؤلف را 

 برای آموختن بیشتر و ادراک مستدل برانگیخته است.

ست  سرانجام نیز هجرت ممرو از اندوه، اما با      گوئی مهاجر بودن از ابتدای خرقت با فطرت وی گره خورده ا ست که  و چنین ا

شدن خونفام )     ای برکت شد تا نام این پیاده  سبب  ست ا ساس قرم(  شان  )کتاب( با لفظ و معنای مهاجر پیوند بخورد و از  یبر پهنه ه

 های کالم ایشان داشته ام بسیار خرسند هستم.این باب که با کمی تجربه، تورقی بر ریشه

 آشنای تو ندارد سر بیگانه و خویش               با تو پیوستم و از غیر تو دل ببریدم   

 نرود بی مدد لطف تو کاری از پیش                    بعنایت نظری کن که من دلشده را

 

د و برای دانستن بیشتر  پردازها میها در یافتها و جوابابتدا ضروری است یاد آوری شود، کتاب  اضر به یک رشته از پرسش

صر با گزیده  شته   در دوره معا شایان یاد نو سالم     ای از  صر جهان ا سطوره معا سوی الخمینی روح»های مؤلف درباره ا همراه  «اهلل المو

شه       شتر با زوایایی از اندی شنایی بی ست. هدف، ایجاد انگیزه برای آ ست؛     هایا سالمی در ایران ا شان بعنوان بنیانگذار جمهوری ا تا  ای

مندان ساایر تکامل روند تحوالت را بر مبنایی اسااتوار، درک نموده و تبیین اندیشااه آن بزرگوار را جاری و ساااری سااازند و   عالقه

ای درخور توان بردارند. زیر بنای کالم بر اندیشااه بزرگ مردی انقالبی، متعهد و فراموش   های بعد ازین جرعه، نوشاای، بهره نساال 

سروب شعر و آئین سخنوری و دیدگاه انقالبی، اجتماعی با اتکا بر کالم الهی درباره انسان، آسیب شناسی         ناشدنی استوار است. از ا   

سطوره   بخش شروطه در ایران نیز درباره ا سخن   « زن»ای از خرقت هایی از انقالب م شان  ست، همچنان   از زبان ای شده ا که از ها یاد 
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هایی از اندیشه رهبر کبیر انقالب در فراغ  این تبیین تنها باز شناختی است از گوشه   ها و  کومتگران بسیار یاد شده است، اما    انقالب

 از هر گونه اندیشه و منش سیاسی و اجتماعی، تنها بازتابی از ماندگاریع یاد و نام این شخصیت بزرگ است.

در پی انعکاس نگارشی یکرو و   سنجد و نویسنده این سطور، تنها   ای مسائل را می هر صا ب سبک، اندیشه و مسرکی از زاویه    

سال     ست؛  ست نخورده ا ضل و دانش دانه    د سودن قرم و مغز، بیطرفانه از خرمن ف ستمر و فر ای بر چیده و با ها مطالعه، مجاهدت م

دارم. امید که برای همه کم مقداری، محصااول چندین زاویه از دیدگاه ایشااان را بسااا ت ارباب اوق و ادب و اندیشااه تقدیم می  

های پراکنده خویش باشم، تا  یان، معرم و راهنمایی بصیر و برای آشنایان با راه و مقصد ایشان، یادآور مجموعه مدونی از دانسته      مبتد

با گذشت زمان گرد سبکباری بر خاطر کسی در این باب ننشیند و فرزندان سرزمین من، ایران با تاریخ سازان و بزرگان سرزمینشان          

شی و      سی از هم اندی سا شند.   ا  شته با شوند و   یگانگی و نه بیگانگی دا کرمات با طبیعت بهاری خویش برکرمات برخیزند وجاری 

مندان به این دایره مطالعاتی با تعنق بیشااتر موضااوعاتی متفاوت از این رشااته گفتارها را به خواندن و خواندن و بکار  امید که عالقه

شگی بزنند تا تاریخ    ستن، پیوندی همی سیرت ستم رنگ بر   ب شه       مردمان نیکو  شود، و نوزایی اندی ره( جهان امام )ستمدیده تکرار ن

 گستر گردد. تاریخ و اندیشه ایران به دست ایرانیان و برای همه جهانیان مانا باد.

 جانع جان پنهانتیر پرّان و ناپیدا کمان         جان ها پیدا و 

 مقدمه

ش      ساله و پی صدهزار شور ایران دارای تاریخی چند  شمندان و بزرگانی در      ک شادت اندی ست؛ تاریخش ممرو از ر سترگ ا ینه بس 

صه  ست که همواره در طول زمان عر شده اند. از این خیل رهبرکبیر انقالب بعنوان    های گوناگون ا سیار بقاپذیر بوده و ماندگار  های ب

شااان آمده اساات. در فصااری مخت  بنیان گذار کومت جمهوری اسااالمی اساات؛ در این کتاب شااناخت اجمالی از ساایر زندگی ای

ای ناگسستنی با کالم الهی پیوند خورده است. همچنین، قریحه شعری ایشان در      برداشت ایشان از انسان و انسانیت است که در گره     

ان هایی از انقالب مشروطیت در ایر هایی بیان شده یک فصل دیگر را در بردارد. فصری نیز پیرامون آسیب شناسیع بخش       قالب نمونه

صل بر نامیراییع بزرگان تأکید دارد، اینکه همه موجودات در  ال         ست. این ف سخن به میان آمده ا شان در یک دید کری  از دیدگاه ای

تکامل هستند و تغییر پذیر؛ چه بسا آنچه زمانی تابو بوده است و مردمان از یافتنش منع و در اثباتش گاه عاجز در دیر زمانی با فاصره  

های واپس گرایانه اندکی فاصره گرفته   ان، امری عادی ترقی شده است. بد نیست با اندکی تأمل از بسیاری جزم اندیش    زمانی نه چند

شه بزرگان خشتی نو نهاد.      و با اتکا بر قدرت الیزال الهی و دانش و بینش درست و بخردانه اموری بنیادی را بنا نهاده یا بر بنای اندی

سان بودن پندار می شید. با باور این         توان در ان ست و در عمل بدان کو صر جدایی ناپذیر دان سه عن نیک گفتار نیک و کردار نیک را 

ساس   صال ات  ا  سخ باید گفت:      نیاز یا عدم نیاز به ا ست یا نه؟ در پا ساز ا سان کار عقل  )برعکس آدمی( از موجودات چون در ان

ستند  بهره مند صالح  ایرادی بنابراین عیب و؛ نی ستن بیش از    می ، یایابندعمومی خود نمی اداره امور در و نیاز به ا شر از دان یابند و ب

 این تا این زمان بی بهره است.

چنین کسانی  ، دانندو تواناتر از دیگران می عمومی داناتر کسانی که خود را برای اداره امور آدمیان بسیارنددر این میان  ال آنکه 

ست به    می شند به طرق گوناگون د صالح امور  ابداع وکو شکنی    بزنند ا ضات، کار  صمات یا تحوالت را در پی  که تعار ها و گاه تخا

صر  جمره تحوالت چشمگیر  از .دارد سیاری نقاط جهان   ،معا ستای   تغییری بنیادی که صورت گرفت،  دگر خواهی در ایران و ب در را

سایش همگان   سوب می امنیت و آ صا بان ق   شود مح سیاری  سته بن مایه دانش و  ، گاه از این رو ب یا  عمرکردهادرت و مکنت نتوان

صدایی و       سته اند از تک  ست و منطقی مدیریت و هدایت نماید و با کمی نگاه کنجکاوانه یا بد بینانه تر نخوا مطالبات مردمی را در
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ختالف و نا کارآمدی در امور ساااز بروز اآید فاصااره بگیرند، بدرسااتی که اینها زمینهمی هایی که در پی قدرت بوجودتکیه بر فاصااره

توان دریافت که همواره بر اتحاد و فظ و دت تأکید داشااته اند و این راهکار مدبرانه را در گفتار رهبر کبیر انقالب می .خواهد بود

ست.            در تحریل شهود ا سیار م شروطه ب سی انقالب م شنا سیب  شگاهیان و       همین برگویی  ها در بخش آ شنفکران و دان ساس، رو ا

راسااتای مصااال   در تا غنیمت شاامردند فرصاات را بودند، عرصااه ساایاساات به دور انیت پس از مدت زمان قابل توجهی که ازرو 

 بساایاری از ایران  اکم بود درکشااور  برها این سااال  وادثی که در عمومی مردم ایران گامی بردارند. البته مقتضاایات زمان و ریز

ایران کانون  نخست انقالب در های سال  این موضوع است که در  اشاره به  هدف . اینجا، است بیان شده  ی دیگران هاگفته ها ونوشته 

 خودجوشی مردم در  سازماندهی و  انقالب و نظریات ارائه شده از سوی رهبر کبیر  ، نیاز جهت هرگونه تغییری مهیا شد  فکری مورد

صل عمومی و  بر این دوران ناظر ست  ثبات و این ا ست که  این در  الی  امنیت ا صل تقیه در ا صالح و  ا هر برش  اطاعت در زمینه ا

 فظ کرده و نیازشااان  ایشااان رعیت را دین  ق هسااتند. ای از پادشاااهان بردسااته»چنانکه کند.می زمانی مفهوم خاص خود را پیدا

چنین  رود، پس باید( می)موعظتو  عدالت نیستند، اما امید به اصال شان به دعا    ای دیگر به طریق صحی  و و دسته  برآورده ساخته 

ست   درها که کریه دل کرد ست خدا سته کرد     . د شان پیو ستمکارکه باید رعایت ای شاهان  شان   را از و به تقیه خود باالخره مطرق پاد ای

شت.    صون دا سیاری  کومت  م شرایط بر  های دینی،با اینهمه، در ب صال          فقیه جامع ال سئولیت تأمین م سالت دینی اش م ساس ر ا

 طریق تصااادی امر که تأمین امنیت عمومی جامعه از     ، دینی تنها اهمیت به امور    این نگرش نه  عهده داراسااات.  معه را عمومی جا 

  بیشاتر  و مطالعه تعمق طول تاریخ دوران گذشاته نیازمند  ایران دردر  کومتی  توجه به سااختار  طرح این نگرش با  کومت اسات. 

 توسعه هویتی نو  روند وها تقویت این امر به نوع  رکت تحصیل و  جامعه و دربه تأمین امنیت مصال  عمومی   ضرورت نیاز  است. 

 بخشید.می

سیعی ازنظریات متعدد  صرهای مخترف در می را طیف و شروطه و    توان درع صفویه و دوران انقالب م   جمهوری انقالب دوران 

  ارتباطات بسیارغنی،  و و تجهیز به اطالعات روز های عرمی، نظامی و اقتصادی و فکری و فرهنگی دگرگونی ام برد.غیره ن اسالمی و 

شکال گوناگون همه و  در سته  وها  رکت روند تغییر همه در ا شدن کم کم       ثرؤها مهویت ها وخوا سطه فرایند جهانی  ست. به وا ا

سیاری از  تی مذهبی شکل جدیدی به خود می  نمادهای مری و به  شوند. تهی می ریشه  بکری متحول و یا از یاها این نگرش گیرد؛ ب

شاهد  ساختار  دنبال آن  ستیم و ها قدرت تحول در  و با اتکا به دانش روز،  با  تی بقا باید برای عقب نماندن و باید ااعان کرد نیز ه

شدن خطر تغییر در     درسرعت   سی میهن بود. این جهانی  سا سایل جوامع را    پی  فظ نمادهای ا سیاری از م زمینه  ویژه دربه دارد، ب

است، تا از   بنیادی نیازمند بررسی و برنامه ریزیع گسترش جریان گردش اطالعاتی به مطالعه،   طربد.ای را مینگاه تازه ،انسانی   قوق

متناسب   روز نیاز اطالعات مورد ها درگرو آگاهی داشتن ازمعضالت ا تمالی عبورکرد. سط  تحریل ها ومشکل بزرگ تقویت هویت

ست با نیازهای جامعه  شتر می     تماد در ین بهره وری ازاعو  ا شده و بی صل  ست زمانی که     شرایط و  شود. آن  ا ضعیت ایران در و

هایی هسااتند، نیازمند داشااتن برنامهای مدرن به گونهدفاعی خود  ای وهسااته اتمی و تقویت بنیه عرمی و بزرگ درصااددهای قدرت

ست،  کالن و شور  تا بنیادی ا ستخوش  وادث زودگذر نگردد.   ک ستند؛ و     د سئول ه شور بیش از دیگران این زمان م باید  نخبگان ک

مری جانبه توسعه همه های نو روندعمل بزنند و با ارائه طرح چارچوبی قانونی دست به ابتکار در ،کشورهای توسعه یافته چون دیگر

تقویت فراگیری و  رخورداراساات.ای باهمیت ویژه شاایوه تکوین دانش روز، از اشااکال ودر این میان توجه به  د.شاانساارعت بخ را

شه   جهان بیرون نیز باید ارتباط با ایجاد و المرریهای بینزبان شد  نظر موردهمی ضامن دفاع    و  ، زیرا درک مطرببا صحی   و انتخاب 

این  زای امر ره عمل بیشتر توسط آنان که در   و مسترزم دارا بودن ابتکار  جامعه است  درو شهروندی   قوق اجتماعی اجرای عمریع 

توجه به مقتضات زمان. دوراندیشی صا بان امر یک ضرورت      جامعه با نیاز گذرند، برای وضع قوانین مورد می انتخاب گذشته اند و 
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 گیرد. توجه قرار مورد باید خویش نیزو شااهروندی آن الزام مردم به داشااتن آگاهی به  قوق اجتماعی  پیش از انکار ناپذیراساات.

شی ندارند عبارات به  کرمات و ست    ها درارزش آن و خودی خود ارز شه ا شور اثر     القا اندی شکوفایی ک و عمل به بایدهایی که در 

ضامن          سند بنیادی  سیم و اجرایی کردن این  شان تر ست. راهبردی ترین راهکارها را رهبر کبیر انقالب در دوران  یات پربار گذار ا

 و تسااریم بی بند را خود عهده دارد، ای که بروظیفه برابر در تواند،مرتزم نمیادبیات سااالمت جامعه در گذر از فراز و فرودهاساات. 

 آید؟به چه کار می نشود دیگر جهان مسئولیت درگیر در اگر آزادی من،ادبیات جهان سیاست را متحول نماید.  تواند، اما میندکباری 

ای مری بالقوه راهکاری است که بسیاری از کریدهای خشونت و    هکمی مثبت نگر، کمی عمرگراتر، کمی اندیشه جهانی بر بنیاد داشته  

شاید همین ا ساس مسئولیت در این برهه از زمان    تواند تعدیل کند. های بالفعل را هم میبرتری طربی و قدرت طربی و نا کارآمدی

انسااان به معنای عام  زمان و هر ی درایران تحول قرارگیرد. ها برای ایجادرأس اندیشااه در دادن آگاهی باید اساات که تروید دانش و

یکی از  توسااعه بخشااد. تحوالت را تسااریع نموده و اراده نموده اساات توانسااته اساات روند ای برنداندیشااه پرتو همواره هرگاه در

ست در این مقطع زمانی تجربه   شتباهات    را به کارصا بان خرد  راهکارهای در ست و ا شته  گرفتن ا سنجیدن   را تکرار گذ نکردن؛ 

شور    ضعیت ک شورهایی که موقعیتی چنین دارند و  و ضعیت بهتری قرار گرفته اند و  در قیاس با ک ردیابی عرل موفقیت دیگر  یا در و

روشنگری  باشند.مؤثر میبا سند تحول در چشم اندازهای آینده  هاو دستیابی به اهداف و آرمانفرآیند رو به توسعه  کشورها همه در

سااات برای عبور از انجماد اندیشاااه صاااا بان قدرت، ایجاد تحول درگرو اتکا و  فظ ا روزافزون راهیتحوالت  وها دگرگونیدر 

صا بان   ست.  فکرنمادهای وطنی و بهره مندی از تجارب  شند کری می اهداف مری کمیت پذیر و ا تغییرات نباید کم  سیر  که در، با

شتش آزا      سرنو شوند. خداوند آدمی را در تعیین  ست؛  رنگ و یا فراموش  شت هیچ قومی تغییر    اما مید خرق نموده ا سرنو فرمایند 

مدنیت هر جامعه به  سااب همان جامعه اساات، آن جا که فرهنگ، جای  نخواهد کرد، مگر اینکه خود آن قوم بخواهند. از آنجا که،

عه اساااالمی( مدنیت را جامعه )جام چنانچه گیرد، از این روجامعه آمیخته با فرهنگ آن جامعه شاااکل می تمدن اسااات، مدنیت هر

جامعه مدنی     قرار گیرد، دقت نظر  تأمل و   عنوان یک مؤلفه در خود بپذیرد و رنگ عوض کردن افراد در مقطع خاصااای نیز مورد     به 

به تفکر دینی مربوط نیسات، اماا این نگرش که   های آن دساتاورد بشار جدید،  مؤلفه عنوان یک مدل در برابر جامعه بدوی مطرح وبه

اینجاست که یک هوشمندی سیاسی   غیر عالمانه از دین است.  نی با جامعه دینی در تضاد است ناشی از درک ظاهر بینانه و   جامعه مد

سیل های اعتقادی با بن مایهمری  و ساماندهی نماید باید پتان سرمایه گذاری  های موجود را ارزیابی و  نمادینع دین در هر جایی  تا از 

تک  خواهد بود.و سیر فطری بشر تضمین     رکتی را ضامن   سالمت روند  امنیت و یکدلی ون ترتیب که نیاز نیست پرهیز شود. بدی  

 این از و بود المرری خواهدنوین بینهای صااادایی همان قدر نگاه تنگ نظرانه به بعد  رکتی قانونمند، باعی فاصاااره گرفتن از بنیان

تعامل قابل   ،سااخت قدرتی در برابر موقعیت اجتماعی  .مساتثنی نیسات  اسات و کشاور ما نیز از این امر   عرل عدم پیشارفت جوامع  

عکس این مطرب را در به ثمر نشااسااتن تعمقی اساات، عدم  ضااور مردم در مواقع  ساااس را تجربه داریم )بحران مشااروطیت( و 

سالمی در ایران،   ست انقالب جمهوری ا ست که بخ  و این در تعیین نوع قدرت و موقعیت نقش آفرین ا شی از فرهنگ ما را  پنداری

  ه فاکتوربتال نخواهد بود. جدااین قاعده  از فردا نیز و جامعه ایران امروز جامعه خواهد بود.نگرش ساااز نوع زمینه دهد وتشااکیل می

 -امنیت فردی  بر خورداری از -اجتماعی های ساایاساای ومؤلفه -ها در ایران های مردمی درگزینشغیرقابل پیش بینی عکس العمل

شهروندان     -د نهادهای قانونی وجو ستیفای  قّ  سرطه  کومت    -ا شهر وندان در برابر  سانه  -مطبوعات -ها محافظت از  های و ر

شفافیت مسائل    تواند باشد. جامعه مدنی آگاهی مردم از  قوق بشر می  نظر در اهم مسایل مورد  دگراندیشان و نارا ضیان از   -مستقل 

که در سایه آن راه دستیابی به اهداف  یاست نوعی سیاست جهان شمول است در دهکده جهانیای ساختن دیوارهای س  شیشه  ، جامعه

 سن رو انی(  وقت )برند انسان دوستانه هموارتر خواهد بود. اکنون اعالم عمومی اعالمیه  قوق شهروندی از سوی رئیس جمهور     
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بات در کشور ایران. نویسنده درصدد ترغیب و توجه دادن به    ها و تعیین مسیر مطال نیز گامی است در راه توسعه زیربنایی نوع نگرش  

ست که زمینه    شر ا ست. بنابراین، این کتاب     زوایایی در زندگی ب سایش همگان را در بر دارد ا شه،   ساز رفاه و امنیت و آ تنها به اندی

سیقی کالم      شعر و مو سان، تغییر، انقالب،  شمندان   ا بر بزرگان عرم وره( و ادبیات و فرهنگ خودی و اتکامام )تفکر، ان ا دب و اندی

هایی با دیرینه تاریخی تجربه شااده بتوان راهکاری برای های اجمالی این کتاب مورد توجه اساات تا با اتکا بر داشااتهمنوط بر فصاال

م اندیشاای و های رهبر کبیر انقالب برای کشااور در تالطم ساارعت اطالعات بیان نماید. باید آموخت با فاصااره از جزپیشاابرد آرمان

شتر   ستن بی سعه همه توان زمینهمی پرداختن به دان شمول را فراهم کرد و در تالطم امواج  وادث در   های تو شه جهان  جانبه یک اندی

شد. لزوم  رکت     ساس    گوشه و کنار وضعیت کنونی اوب ن صدور انقالب بر ا سازی، و    های بنیادی باید در اولویت قرارگیرد. الگو 

دی و جمهوری اسالمی امکانپذیر است اگر بر چرخه آگاهی و فرهنگ سازی جامع استوار گردد. یک اقدام انقالبی اصل استقالل، آزا  

شته        در قالب برنامه سربرند دا صی نقاط دنیا  صون و در اق ست که تاکنون این  رکت مردمی را م های کارآمد کوتاه مدت و زمان بر ا

ست        سل امروز ا ست. فردای این کشور در دست ن شان هر روز می ا شی بس  که افیون اطالعات آنی و ناپایدار در رگ های دود و چال

سل با اهداف و آرمان        شت، این ن صاف نباید گذ ست. از جهتی از ان سرعت      دامنه دار ا سیل  ست اما  های امام را ل پیوند خورده ا

ها را. با اینهمه، زمان و     همه دریابند این فاصاااره      برد، مهم تر اینکه پیش از آنکه دیر شاااود  تحوالت آن را با خود تا کجا آبادها می     

شت اهداف              سدا سل آینده برای  فظ و پا ساز باید ضامن سالمت ن سل آینده  ست اما، این ن تغییرات بی وقفه و با سرعت در گذر ا

ا ی از بعد جامعه شناسی،    امام را ل باشد و این کتاب با اینکه ترکیبی از چند گفتار کری بیشتر از نگاه ایشان است اما، بسیاری مب      

ست. تاریخی که آیندگان می       شتر در واقعیات موجود ا سی و تاریخی نیازمند تعمق بی شنا شته       روان ضایت دا سند امید که رنگ ر نوی

باشد. انسان آنسان باشد که باید. بر این باوریم که تست شخصیت یا اندیشه خاصی در نظر نیست، بنابراین، چنانکه اشاره شد فراهم         

شی بیش   ن ستر آگاهی بخ شکل وگاه چالش برانگیز می    از مودن ب ست؛ پذیرفتن  قیقت اندکی م نماید اما، دور از اهن پیش در نظر ا

ستند بی ترس از تفاوت و گاه اختالف نظرها، با طرح دیدگاه          سئول ه شد، همه م صداقت در عمل با ست اگر بر مبنای  های آزاد نی

دسااتاوردهای انقالب کوشااا باشااند. شااهدا بی توقع ترین کسااانی هسااتند که قهرمانان ماندگارند، اندیشااانه برای مصاارحت و  فظ 

ها کم رنگ یا  ذف نکنیم، کمی بیشااتر به وصاایت امام را ل و ساایره عمری ایشااان    های تاریخ زمانمان را با تنگ نظریاسااطوره

انسان دوستانه فقط برای رضای خداوند انجام دهد، بر     بیندیشیم. هر کس در هر پست و مسئولیتی که دارد فقط کارش را درست و    

ها و سرعت   کنند اما، کمتر به سبب نارضایتی  شود. همه مدعی هستند کار می  اساس عدالت و نیک اندیشی بسیاری مشکالت رفع می    

شرفت  سی می کند پی ست. با همه تالش     ها ک صت از اول انقالب کم نی شد وگرنه اینهمه فر شمن در  اندی صه های د های مخترف عر

سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، رهنمودهای رهبری انقالب مسیر و چشم اندازها را تبیین نموده است. نویسنده درک        

درست از اوضاع اجتماعی و فرهنگی را بر اساس جامعه آرمانی و ایده آل شایسته نام ایران و ایرانی در نظر دارد که وضعیت موجود  

شتر و تغییرات بنیادی تر می را نیازم شیم و در ایفای  قوق مردمان در         ند توجه بی شتر محتاط با ست بی سیا شطرند  بیند. چنانچه در 

های عمری با وجود همه بد عمل بیشاااتر بکوشااایم. در ابعاد گساااترده فرهنگی و اجتماعی و اخالقی نسااال کنونی را دریابیم. گام 

های تحول بنیادی در اتکا بر دانش و تولید بر پایه عزم مری چندان هم دشوار نیست. طرح   های جهانی و تحریم و تهدیدها بااخالقی

ای دیگر همه چیز اقتصااد  کم رنگ و گم نشاود. از زاویه  ها و سارساره مراتب اداری  آموزش و فرهنگ کشاور در البالی کاغذ بازی 

همیشه قبل از تصمیم به تولد کودکی در این کشور داشتن یک      نیست، گرچه مسأله اقتصاد مهم و انکار ناپذیر است اما یک بار برای    

دیدند و و ماندگار و تحول پذیر دور از انتظار نیسااات. امام را ل ساااربازان و هوادارانش را کودکان در گهوار می برنامه مری مقاوم

و دانش بزرگ ترها برای بهبود زندگی کنونی   های بنیادی برای آیندگان غافل نباشاایم. از تجاربکودکان امروز را دریابیم و از برنامه
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های برون ها بهره ببریم. هوش ایرانی همیشه برای بهترین شدن سرمایه دارد، سرمایهخویش و رفاه فردای افراد جامعه با تغییر نگرش

تمدن بزرگ کشور را  مرزی هم نیازمند تعامل بیشتر هستند و امکانات و بسترها کافی نیست، قرنیست سایه غرط انداز پیش بسوی          

شیدن و چرخیدن  ول محورهایی با برد محدود فقط         ست؛ تک بعدی اندی شته ا سیاری جهات عقب نگه دا از امکانات ابتدایی در ب

برد، کالم امام را بارها و بارها بخوانیم تا راه رسااایدن به اهداف برند ایشاااان هموار تر گردد. اعتماد میان مردم و  زمان را از میان می 

ولین، اتحاد و تالش بی وقفه برای نگاهداشت مرزهای فکری، فرهنگی و اخالقی، اقتصادی و اجتماعی در گرو فرهنگ سالمت    مسئ 

ستای همین برنامه     ست. در را شت پایه    جسم و روح ا سالمت و بهدا سوادِ  صداق همان   از ای را بیشهای بنیادی  پیش دریابیم، که م

های کالن مری نیازمند نظریات عمری شود. فاصره از اعمال سریقه در برنامه  ،درمان بهتر است جمره معروف که همواره پیش گیری از 

شته        شورهای جهان که با فرهنگ و دا سایر ک سی و یافتن راهکارهای موفق در  شنا سمان       کار ست. پر شد مهم ا سب با های داخل منا

شود که نباید در وضعیت کنونی درجا زد یا در این   رک بیان میشد وضعیت بهتر باشد اینها همه با این د   دیگر این است تا کنون نمی 

ای شود دید، ایشان اهداف برند پروازانه  موجودیت بدون نگاه به پیشرفت بیشتر رضایت داد. با کنکاش در آثار امام را ل بوضوح می    

دهد. را به قره برند الگوی جهانی سوق می  شود یک عزم مری یک اراده ایرانی، کار جهادی کشور  را ترسیم کرده اند باز هم تأکید می 

 امید که همگان در این راه کوشا باشند.
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 . مشهد: انتشارات جاودان.یشناختسیامک، مفهوم سالمت روان .1374خدا ر یمی، .11

 ر الصروه. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.. س1369اهلل، خمینی، روح .12

 نهم. خمینی، چاپ آثار امام نشر و تنظیم مؤسسه تهران:  مد. سوره ریتفس .1375اهلل، روح خمینی، .13

 .نایالحکم. قم: ب. تعریقات عری شرح فصوص1364اهلل، خمینی، روح .14

 فرهنگی انقالب اسالمی.. صحیفه نور. تهران: مرکز مدارک 1361اهلل،خمینی، روح .15

 . آداب الصاله. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.1373اهلل،خمینی، روح .16

 . قاموس قرآن. تصحی  اکبر بهروز. تبریز.1366دامغانی، محمد سین، .17

سین بن محمد،    .18 صفهانی،   صدوق       1412راغب ا شیخ  شق،  شامیه، دم ، عرل . المفردات فی غریب القرآن، دارالعرم الدار ال

 .، قمی، داور579الشرایع، برگ

 ه.ق.  سین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن. بیروت: دارالعرم الدارالشامیه. 1412الراغب االصفهانی، .19

 . المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الکریم. تهران: مؤسسه اسماعیریان.1364عبدالباقی، محمد فؤاد، .20

 .اندیشه سیاسی امام خمینی )ره(. قم: نشر معارف ،1391فوزی، یحیی، .21

 . منهد الصادقین. تهران: نشراسالمیه، جرد دهم، چاپ سوم.1340اهلل،کاشانی، مال فت  .22

Archive of SID

www.SID.ir



 )رض(جازیه وژیه عالهم جعفری ،  جشنواره اتلیفات علمی ربرت علوم انسانی اسالمی نخستین

 

 باوران. هی. صر  پایدار. ترجمه محمد صبوری. تهران: نشر1380کانت، ایمانوئل، .23

 جرد دوم. . اسالم و مقتضیات زمان. قم: انتشارات صدرا،1368مطهری، مرتضی، .24

 . مجموعه آثار )و ی و نبوت(. تهران : انتشارات صدرا.1378مطهری، مرتضی، .25

 . انسان کامل. تهران: صدرا.1382مطهری، مرتضی، .26

 . شرح  دیی جنودِ عقل و جهل. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.1377اهلل،موسوی خمینی، روح .27

 سحر. تهران: انتشارات تربت.. شرح دعای 1376اهلل، موسوی خمینی، روح .28

 . صحیفه امام. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.1378اهلل،موسوی خمینی، روح .29

 . شرح چهل  دیی. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.1378اهلل،موسوی خمینی، روح .30

 نشر آثار امام خمینی. . تقریرات فرسفه. تهران: مؤسسه تنظیم و1381اهلل،موسوی خمینی، روح .31

 هارولد مزلو، ابراهام، انگیزش و شخصیت. ترجمه ا مد رضوانی، مشهد: آستان قدس رضوی. .32

 . تهران: آستان قدس رضوی.المرلنی. درآمدی بر روابط ب1368هونترینگر، ژان، .33

 .، ترجمه محمد سرطانیه، تهران: جامیشیها. انسان و سمبل1343یونگ، کارل گوستاو.  .34

 

 فصل دوممنابع و مراجع 

. مؤسسه    مؤسسه فرهنگی قدر والیت  . 1386 .روشنفکری و روشنفکران در ایران از دیدگاه  ضرت امام خمینی )ره(   . ___ .1

 ره(آثار امام )نشر و 

 دفتر نشر معارف انقالب. محسن هاشمی، تهران: شمارگاه اسناد، تصویرها، خاطرات، ،دوران مبارزه. 1376. ____ .2

 . تهران: کویربحران آگاهی و تکوین روشنفکری در ایران .1388،  سین. ادیانبآ .3

 نشر مرکز   :چی. تهرانمدیرشانه و آورییران بین دو انقالب. ترجمه فیروزمند شمس. ا1377. آبراهامیان، یرواند .4

امرزی. تهران:  . ترجمه محمدتقی فردیعصااار جد. انقالب مشاااروطیت ایران. تاریخ 1386آریانوف، الکسااااندر و دیگران.  .5

 شباهنگ

 فروزش. تابستان، شماره سوم نامهفصل. 1388ا مدی،  مید.  .6

 . فرهنگ بزرگ سخن. تهران: سخن1381انوری،  سن.  .7

 جرد دوم. تهران: انتشارات ودیعت، ی در دوره پهروی اولروشنفکرسیر تحول . 1383باقری زاده، عری.  .8

 مشروطیت ایران، تهران در جنبش. بررسی و تحقیق 1381جعفریان، رسول.  .9

 در عراق. تهران: امیرکبیر میمق. تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان 1364 ائری، عبدالهادی.  .10

 . مشروطیت از دیدگاه مقام معظم رهبری. تهران1377 مزه پور، عری.  .11

صر ایران از دیدگاه امام خمینی . 1378اهلل. ، روحخمینی .12 ضوعی( تبیان )آث . تهران:تاریخ معا شر آثار      ، ار مو سه تنظیم و ن س مؤ

 ستمیدفتر ب، امام

 اهلل. تهران: نشر تاریخفضل . لوای  شیخ1365رضوان، هما.  .13

 . تهراننگاهی کوتاه به تاریخچه روشنفکری در ایران. 1383زرشناس، شهریار.  .14
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 جرد دوم. رسائل مشروطیت. تهران: 1383، غالمحسین. زرگر نژاد .15

 مرکز اسناد انقالب :تهران .انقالب اسالمی و رهیافت فرهنگی. 1382.شجاعیان، محمد .16

 دوم جردکمال،  :اصفهان .تاریخ جراید و مجالت ایران .1363. صدر هاشمی، محمد .17

  تایانتشارات اسالمی، ب :قم .جمال موسوی ترجمه سید .تاریخ در قرآن یهاسنت .1364. صدر، محمدباقر .18

 تایانتشارات اسالمی، ب :قم .اسالمی پیرامون انقالب .1364. مطهری، مرتضی .19

 . تاریخ معاصر ایران. تهران: نشر سهامی خاص1389عرفان منش، جریل.  .20

. سازمان تبریغات اسالمی،   رویارویی با غرب روشنفکری در ایران و عمرکرد آن در  انیجر ریس . 1377عیوضی، محمدر یم.  .21

 مرکز نشر

 تهران: شباهنگ. تاریخ انحالل مجرس. 1359فرامرزی، محمدتقی.  .22

 رسا یمؤسسه خدمات فرهنگ :تهران. ترجمه ا مد تدین . مقاومت شکننده.1377فوران، جان.  .23

 و موانع مشروطیت(. تهران: نشر مرسل بر اصولنگرشی )ی انصافیه . رساله378کاشانی، مال عبدالرسول.  .24

 ، چاپ پنجمدومجرد . تاریخ بیداری ایرانیان. تهران: پیکان، 1357. االسالمناظمکرمانی،  .25

 . دین و دولت در ایران. ترجمه ابوالقاسم سری. تهران: انتشارات توس1356الگار،  امد. .26

 . انقالب اسالمی در ایران. ابوالحسن شیرازی. تهران: کتاب زمان1360الگار،  امد. .27

 نشر اختران. تهران: تجدد ناتمام روشنفکران ایران. 1386. غالمرضا ،گودرزی .28

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب :تهران .ترجمه محمود مصا ب .سرزمین و مردم فرانسه .1347.لیریان، براگدون .29

 ره() ینیخمره(. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ) ینیخمامام  نامهتیوص. 1364اهلل. مصطفوی خمینی، روح .30

 دانشگاه آزاد اسالمی .جزوه درسی .های انقالبنظریه .1379. مهدی ا،مطهارنی .31

 جرد دوم درخشش، نشر: مشهد. )گرگان( استرآباددر  انقالب مشروطه. 1364اسداهلل.، یمعطوف .32

 جرد دوم امیرکبیر،: تهران. تاریخ انقالب مشروطیت ایران. 1371مهدی. ،زادهمرک .33

 . تاریخ فرانسه. لندن1949موریس، آندره ؛ کاپ، جاناتان.  .34

سوی الخمینی، روح  .35 شرف. و    ) هیفقتیوال. 1348اهلل. مو سالمی(. ر یم نیکبخت. نجف ا . مرکز  1389تهران: بهار) کومت ا

 (ره() ینیخماسناد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 

سوی الخمینی، روح  .36 سالمی، تبیان،     1379اهلل. مو شاد ا صحیفه نور. تهران : وزارت فرهنگ و ار شر آثار امام   مرکز چاپ.  و ن

 خمینی )ره(، جردهای اول تا هجدهم

 سید محمود طالقانی. تهران اهللتیآ. تنبیه االمه و تنزیه المره. با  واشی 1327نی، میرزا محمد سین. نائی .37

شم زهی، نوروز ه .38 ستانه دو انقالب ایران   شرایط اجتماعی و پارادایم . 1386. ا شنفکری در آ شر      های رو سه چاپ و ن س . مؤ

 عروج

 .نشر معارف . فرهنگ و تمدن اسالمی. تهران:1384اکبر. والیتی، عری .39
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 فصل سوممنابع و مراجع 

شن 1371. بزم اهریمن. __ .1 سناد               2500های . ج سی ا ساواک و دربار. تهران: مرکز برر سناد  شاهی به روایت ا شاهن ساله 

 چهار جردتاریخی وزارت اطالعات. 

 م، مرکز اسناد انقالب اسالمیو، چاپ دسوم درج: تهران. 1374 .اسناد انقالب اسالمی. ___ .2

 مرکز نشر اسناد النه جاسوسی :تهران .دانشجویان مسرمان پیرو خط امام .1366. از ظهور تا سقوط .___ .3

 شماره هفتم. 1379ق.س(. چاپ و نشر عروج، ) ینیخم نشر امامپژوهشکده  ژوهشنامه متین.پ .___ .4

 دوم جرد، المرریسیاسی و بین وا د نشر اسناد دفتر مطالعات .1396.اسناد معاهدات دوجانبه ایران با سایر دول. ___ .5

 ، جرد اول و دومتهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج. 1375. امام خمینی و جهان معاصر. ___ .6

 18 :صفر 33.16 .ش1327سال .نیالمت بل. ___ .7

 .  سین هورفری. نشر طاهری، چاپ سوم1364محمد  افظ شیرازی.  نیالدشمس. دیوان خواجه ___ .8

 تربیت. شماره دوم، سال پانزدهم در ماهنامهره( ) ینیخم. سخنان امام ___ .9

 سازمان  ،تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. 1360. سرگذشت ویژه امام خمینی.___ .10

 ، جرد نخستمطالعه

 1437. شماره 1372. مجره زن روز.___ .11

 1357: اول آبانلوشاتونوفل. مصا به با روزنامه گاردین. ___ .12

ضی )ره(.   . 1379 ام عری )ع(.البالغه امنهد. ___ .13 سید ر صطفی زمانی.  گردآوری  صر    تهران: ترجمه م شارات ع   ظهور، انت

 52 از خطبهبخشی 

شق،   .____ .14 شعار عارفانه باده ع ضرت امام خمینی )رض(.   ا شر آثار امام      1368  سه تنظیم و ن س ره(، تهران:  ) ینیخم. مؤ

 سروش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تهران .مکتوبات یکی از مخدرات کمال الدوله و مرحقات آن .1381فتحعری.آخوندزاده،  .15

 . بهرام چوبینه. تهران: سوره مهرسه مکتوب. 1357ی.فتحعر رزایآخوندزاده، م .16

 خوارزمی :تهران .ترجمه فریدون آدمیت .فتحعری آخوندزاده های میرزااندیشه .1349فتحعری.  ،آخوندزاده .17

  :تهران .محمدجعفرقراچه داغیشاااش نمایشااانامه و یک داساااتان.   –تمثیالت وکالی مرافعه  .1357فتحعری.  ،آخوندزاده .18

 خوارزمی

 سوئد ی.آبادویرایش افسانه نجم .معایب الرجال .1993استرآبادی، بی بی خانم. .19

 مرکز چاپ و نشر سازمان تبریغات اسالمی: تهران .ا یای کاپیتوالسیون و پیامدهای آن .1373، مسعود. اسدالرهی .20

تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد    .ترجمه جواد یوسفیان  .نیمه سری زنان در نهضت مشروطه    یها. انجمن1369 .آفاری، ژانت .21

 اسالمی

 هفدهمدوره اول، شماره  .انقالب مشروطه نیمه دیگر کرونولوژی جنبش زنان و.1379ژانت.  ،آفاری .22
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 تهران: بیستون . انقالب مشروطه ایران. ترجمه رضا رضایی.1377آفاری، ژانت. .23

 متمقاو هنر و اتیدفتر ادب. بیست مقاله درباره ادبیات و تاریخ دفاع مقدس زن و جنگ .1371آالمال، فرنگیس. .24

 ترجمه اردشیر لطفعریان. تهران: ترجمه و نشر کتابدودمان پهروی.  فرازوفرود. 1375آموزگار، جهانگیر.  .25

 نتهران: دانشگاه عروم اجتماعی دانشگاه تهرا .(سانسیلفوق نامهانیقرآن، )پا موقعیت زن در. 1362. فاطمه ،انتظاری .26

 دانشگاه آزاد اسالمی وا د جنوب تهران :تهران .های آنشناخت انقالب اسالمی و ریشه. 1369. اسداهلل ،بادامچیان .27

 دومجرد . خاطرات پانزده خرداد بازار. تهران:  وزه هنری سازمان تبریغات اسالمی، 1375باقری، عری.  .28

 . ترجمه مهری قزوینی. تهرانانقالب مشروطیت ایران. 1338 .وارد، ادبراون .29

 چاپ پنجم(. اتیاز غزلشرح و تفسیر بخشی ) و )درباره فهم اشعار امام( شمع جمع .1374، محسن.بینا .30

 جرد اول، نشر فاخته: تهران .ترجمه فروزنده برلیان )جهانشاهی( .شیر و عقاب. 1371.جمیزبیل،  .31

 تهران: انتشارات هفته، چاپ اول .ترجمه منوچهر راستین. غرور و سقوط.1363.آنتونیپارسونز،  .32

 . ترجمه شهرام زراندار. تهران: جامعه ایرانیان20. زنان در فرایند سیاسی ایران در قرن1379پایدار، پروین. .33

 سراکتاب :آنجرسلس یی.گرااسالم فمینیسم، دموکراسی و .1375تو یدی، نیره.  .34

 . تهرانصدر دیشه، بر اساس دیدگاه فارابی، امام خمینی و نظریه عدالت. 1380.محمد سین، جمشیدی .35

 . زنان و انقالب، داستان ناگفته. تهران: اندیشه برتر1380 افظیان، محمد سین.  .36

 انقالب اسالمی( تهران: مرکز اسناد 1340 -1320. بیست سال تکاپوی اسالمی شیعی در ایران )1381اهلل.  سینیان، روح .37

 . چرا ما ترقی نکردیم. تهران1384خانرری محمودی، هما.  .38

 امروز امینشر پها و مبارزه زن ایرانی. تهران: . هدف1382خسروپناه، محمد سین.  .39

ضا.     .40 سروی، عریر ساز   . 1381خ شگاه تمدن  سالمی   .تهران: مجره دان سناد انقالب ا شکده امام خمینی و مرکز ا انقالب  ، پژوه

 اسالمی

 انقالب اسالمی مرکز اسناد. تهران: )ره(. درآمدی بر نظریه سیاسی امام خمینی 1380یری، محمدرضا. دهش .41

 انقالب اسالمی، جرد سوم مرکز اسناد. تهران: مفاخر اسالم. 1377دوانی، عری.  .42

 ، جرد ششمرینشر کو. نهضت رو انیون ایران. تهران: 1379دوانی، عری.  .43

 جرد دوم: عطار، تهران معاصر یا  یات یحیی. . تاریخ1371ی، یحیی. آباددولت .44

 . جهانی شدن. کمال پوالدی. تهران: ثالی1380رابرتسون، رونالد.  .45

 ، سوره مهر، چاپ دومهنر مقاومت. یکشنبه آخر. دفتر 1370رامهرمزی، معصومه. .46

 اپ دومسیاسی امام خمینی. تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، چ نامهیزندگ. 1378رجبی، محمد سن.  .47

  انقالب مشاااروطیت و انقالب جمهوری اساااالمی ایران(.). بررسااای تطبیقی نقش زن در دو انقالب 1390ر یمی، کبری.  .48

 ی، وا د بافتآزاد اسالم. بافت : دانشگاه سانسیلفوق نامهانیپا

 ششمچاپ ، انتشارات راه امام . تهران:بررسی و تحریری از نهضت امام خمینی. 1371.دی م دیسرو انی،  .49

 نو نشر طرح. شکست شاهانه. ترجمه عباس مخبر. تهران: 1370زونیس، ماروین. .50

 پیک ترجمه و نشر .طروعی محمود ترجمه. قدرت و زندگی. 1368ژیسکاردستن، والری.  .51

 ومهنر مقاومت، جرد د و اتیدفتر ادب .یادنامه شهدای زنان استان خوزستان .های زهراییالله .1370سالمی نژاد، عبدالرضا.  .52
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 طهوری تهران: هشت کتاب. .1355. سهراب، سپهری .53

ضا ، ستوده  .54 شر پنجره  . تهران:ها از زندگی امام خمینی )ره((ناگفته ها وگفته. پا به پای آفتاب )1373. امیرر شم    ،ن ش ،  چاپ 

 جرد سوم

 ی خرمشهر. تهران: سازمان تبریغات اسالمی، سوره مهرهادر کوچه. 1370شانکی، مریم.  .55

 های سیاسی. زندگانی سیاسی خاندان عرم. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش1380شاهدی، مظفر.  .56

 های فرهنگی. تهران: مرکز اسناد انقالب. انقالب اسالمی و رهیافت1382 ، محمد.شجاعیان .57

 های فرهنگی. تهران: مرکز اسناد انقالب. انقالب اسالمی و رهیافت1383شجاعیان، محمد.  .58

 چاپ کوروش ران:ته .هاچیکاپیتوالسیون و عرضه .1354.اصغریعرشریف،  .59

 ره(. قم : دفتر نشر معارف) ینیخمامام  نامهتیوصهایی از . درس1387شفیعی مازندرانی، سید محمد.  .60

 صفی عریشاه: تهران رائین، ترجمه اسماعیل .ایران اختناق در. 1365 مورگان.، شوستر .61

 نشر البرزمهدوی. تهران:  عبدالرضا هوشنگ. آخرین سفرشاه. 1370شوکراس، ویریام.  .62

 نشر مازگرافیک: تهران. نگار و اندیشمند ایرانزنان روزنامه. 1351 ، پری.یاالسالمخیش .63

 ره(. تهران) ینیخمی اسالمی بر اساس دیدگاه امام . الگوی نقش اجتماعی زن و پایگاه زن در جامعه1374صفری، فاطمه.  .64

 اسالمی. تهران: مرکز اسناد از انقالب.  قوق سیاسی اجتماعی زنان قبل و پس 1383سن. طغرانگار،   .65

 . تهران: نشر ندای صادقرانیدر ای و تطبیقی موقعیت زنان خیتار ریس. نگرش بر 1361عظیم زاده اردبیری، فائزه. .66

 سراکتابهای عرم. سیروان: جرد نخست، . یادداشت1366عرم، اسداهلل.  .67

 معاونت امور اساتید و معارف اسالمی :قم .رهیافت نظری بر انقالب اسالمی. 1377.عبدالواهابفراتی،  .68

 جرد نخست انتشارات اطالعات، :تهران .ظهور و سقوط سرطنت پهروی .1371فردوست،  سین.  .69

 . تهران: امیرکبیر، چاپ هفدهمتاریخ مشروطیت ایران. 1373کسروی تبریزی، ا مد. .70

 انتشارات اسوه، سازمان تبریغات اسالمی، چاپ دوم :قم .مقام زن قرآن و .1368. یرع دیکمالی دزفولی، س .71

 امام. تهران: تابستان، شماره سی و سوم از کالم. رهنمودهایی 1375مالکی، محمدمهدی.  .72

 تهران: مرکز نشر و چاپ آثار امام خمینی )ره( امام )ره(. نامهتیوص. 1364اهلل.مصطفوی خمینی )ره(، روح .73

 ره() ینیخمره(. تهران: مرکز نشر و چاپ آثار امام امام ) در کالم. صحیفه، سیمای زن 1374اهلل.مصطفوی خمینی )ره(، روح .74

 . تهران: سازمان چاپ و انتشار آثار امامالمسائل یتوض. رساله 1373اهلل. مصطفوی خمینی )ره(، روح .75

 ن. مشارکت سیاسی زنان در ایران. تهرا1375مصفا، نسرین.  .76

 تایب. پیرامون جمهوری اسالمی. قم: صدرا، 1379مطهری، مرتضی.  .77

 مرکز جهانی عروم اسالمی قم: البالغه.نهد متون  دیی و آشنایی با. 1377 مهدی. مهریزی، .78

سوی الخمینی، روح  .79 شه  1358اهلل. مو شر و چاپ آثار      امام ). جایگاه زن در اندی سه ن س ره(، دفتر  امام )ره(. تهران: تبیان، مؤ

 هشتم، چاپ چهارم

 .جرد دوممعاصر. تهران: بنیاد،  در دوره. تاریخ اجتماعی سیاسی ایران 1364نفیسی، سعید. .80
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 فصل چهارممنابع و مراجع 

 رسا یمؤسسه خدمات فرهنگ :تهران. ترجمه ا مد تدین . مقاومت شکننده.1377فوران، جان.  .1

شر آثار امام       . زندگی1379ی. عر دیس قادری،  .2 سناد و خاطرات. تهران: مؤسسه تنظیم و ن ساس ا  ینیخمنامه امام خمینی بر ا

 ره(، چاپ دوم، توس)

 ب اسالمید انقالمرکز اسنا :تهران .در ایران. جنبش دانشجویی 1381.عریرضا کریمیان، .3

 تابی انتشارات عرمیه اسالمیه، طهران:. اصول کافی. 1367بن یعقوب.  محمد، کرینی .4

 های  ضرت امام خمینی. تهران: مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی. مجموعه سخنرانی1374کوثر،  .5

 ها. تهران: توکا. باغ ستاره1356کیانوش، محسن.  .6

 . انقالب اسالمی در ایران. ابوالحسن شیرازی. تهران: کتاب زمان1360الگار،  امد.  .7

 ترجمه ابوالقاسم سری. تهران: انتشارات بوشهر . دین و دولت در ایران.1356الگار،  امد. .8

های  . ریشااه1375. ق. الثانی المربوطه فی وجوب المشااروطه ؛ کدی، نیکی. 1327محالتی، شاایخ محمد اسااماعیل غروی. .9

 انقالب ایران. ترجمه عبدالر یم گواهی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی

 جرد دوم انتشارات امیرکبیر، :تهران. عبدالرضا هوشنگ مهدوی .تاریخ روابط خارجی ایران. 1370الدین.مدنی، جالل .10

ره(. تهران: مرکز نشر و چاپ آثار امام خمینی امام ). صحیفه نور، سیمای زن در کالم 1374اهلل.مصطفوی خمینی )ره(، روح .11

 )ره(، جرد هفتم و شانزدهم

 تشارات اوج، چاپ دومها. تهران: انی مرت. انقالب اسالمی راه آینده1360مهاجری، مسی . .12

. دیوان اشااعار امام. تهران: فرهنگ و ارشاااد اسااالمی، تبیان، مرکز چاپ و نشاار آثار امام 1379اهلل. موسااوی الخمینی، روح .13

 خمینی )ره(

 ، جرد دوممؤسسه خدمات فرهنگی رسا تهران: .ایران سالهوپندستیتاریخ سیاسی ب. 1371غالمرضا نجاتی، .14

 کاخ شاه تا زندان اوین. سعید آاری. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا . از1372نراقی، ا سان.  .15

محسن   ،دفتر نشر معارف انقالب .تهران: شمار گاه اسناد،  تصویرها،  خاطرات،، مبارزه دوران. 1376اکبر. رفسنجانی،   هاشمی  .16

 هاشمی

 سرمان فارسی. تهران: وگوی مفصل با هاشمی رفسنجانیمتن گفت. نامهصرا ت. 1389، اکبر. هاشمی رفسنجانی .17

 ها در ایران. ترجمه محمود طروعی. تهران: انتشارات آشتیانی. جنگ قدرت1363هایزر. .18

  نشر البرز . خاطرات همسر سفیر. ترجمه اسماعیل زند. تهران:1370هرمز، سینتیا. .19

 انتشارات مؤسسه مطالعاتتهران:  .ترجمه روح بخشیان . شیر و خورشید.1372وارن، اولیویه. 

 .. تاریخ سیاسی جنگ تحمیری عراق عریه ایران. تهران: دفتر نشر فرهنگی1376اکبر.والیتی، عری .20

 

 فصل پنجممنابع و مراجع 

 . قرآن کریم__ .1
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 ره() ینیخم، تهران، نشر آثار امام 1368، ((اشعار عارفانه  ضرت امام خمینی )ق. س). باده عشق __ .2

 و آیت عشق، چاپ اول، تهران، انتشارات طرح نو . دفتر عقل1380ابراهیمی دینانی، غالمحسین. .3

 ، سیری در سروک عارفان، قم، دفتر نشر معارف1383ابراهیمیان، سید  سین،  .4

 ، لسان العرب، قم، نشر ادب الحوزه1405ابن منظور، محمد بن مکرم،  .5

 انقالب اسالمیهای ادبی آثار امام خمینی، سازمان مدارک فرهنگی ، پژوهشی در شیوه1374اسدی، محمدرضا،  .6

صاری، عبدالر من بن محمد،  .7 صاری، تهران، انتشارات طهوری،           1390االن سرار خداست، ترجمه قاسم ان . عشق اصطرالب ا

 تابی

 ،  کمت الهی عام و خاص، انتشارات دانشگاه تهران1335مهدی،  نیالدییمحی، اقمشهالهی  .8

 در دیوان اشعار امام خمینی(، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار دیداری با قرآن و روایات)، باغ صد رنگ 1378بابایی، رضا،  .9

 ه طباطبائی، چاپ اول، سیر و سروک، تهران، انتشارات عالم1374بهشتی، محمود،  .10

 ، مبانی عرفان و تصوف، تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی1374بیات، محمد سین، .11

 نشر عروج، شماره هفتمق.س(، چاپ و ) ینیخمپژوهشنامه متین، پژوهشکده نشر امام  .12

 ، عرفان اسالمی، چاپ نخست، انتشارات صنعتی شریف1373جعفری، محمدتقی،  .13

  شااوروی وقت جمهورسیآوای تو ید )متن نامه  ضاارت امام خمینی )ره( به گورباچف رئ، 1383 عبداهلل، جوادی آمری، .14

 ره() ینیخم، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام سابق و شرح نامه(

 مؤسسه تنظیم نشر آثار امام ،فرهنگ دیوان و اشعار امام خمینی )ره( ،1372،اهللی )ره(، روحخمین .15

 ، رباعیات خیام، محمدعری فروغی، انتشارات جاویدان1374خیام نیشابوری،  کیم عمر، .16

 ره() ینیخم، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 1383ره(،) ینیخمدیوان اشعار امام  .17

 ، محمد قزوینی و قاسم غنی، چاپ هفتم، تهران، هنرور1380دیوان  افظ، .18

 ،  سین هورفری، چاپ سوم، انتشارات طاهری1364الدین محمد  افظ شیرازی، دیوان خواجه شمس .19

 انتشارات سخن، بی جا ،چاپ دهم ،کتاب رهنمون، 1379، اوالفقاری، غالمحسین .20

 ره() ینیخم، امام به روایت امام، مؤسسه چاپ و نشرعروج، مؤسسه تنظیم ونشرآثارامام 1376رجایی، غالمعری،  .21

 ناشر جهاد دانشگاهی گیالن ، دیی وصال، 1374، رودگرکوهپر، محمدجواد .22

 نشر سوره.کریات سعدی، محمدعری فروغی، 1376سعدی شیرازی، مشرف الدین مصر  بن عبداهلل،  .23

 سمینار بررسی ادبیاتمقاالت، مجموعه  ،شهودی امام خمینی )ره( ینیبه جهانمقال، 1381،اکبرعری صادقی رشاد، .24

 نشر و چاپ آثار امام خمینی )ره( مرکز،تهران، 1374ره(.امام )صحیفه نور، سیمای زن در کالم  .25

 انقالب اسالمیسمینار ادبیات ، تهران، ((و  ماسی آثار امام خمینی )ره عرفانی یهاجنبه) مقاله، 1381،فاطمه، طباطبایی .26

 ی دیوان امام، فضیرت عرمبندموضوع، شرح و تفسیر و 1378فاضری، قادر،  .27

 انتشارات صدرا قم، جرد سوم، مجموعه آثار، ،1372،مطهری، مرتضی .28

 انتشارات صدرا ، قم،، چاپ چهرم،جاابه و دافعه عری )ع( ،1380،مطهری، مرتضی .29

 مرکز نشر فرهنگی آیه، چاپ اول ،زمزم عشق ،1379، صوری الریجانی، اسماعیلنم .30

 ناشر مؤسسه فرهنگی، انتشارات آیه ، تهران،چاپ اول ،سا ت ربوبی ،1380،منصوری الریجانی، اسماعیل .31
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 ره() ینیخم کومت اسالمی(، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام )فقیه ، والیت1348اهلل، موسوی الخمینی، روح .32

 ، نشر سهیل.، مثنوی معنوی، رینولد نیکرسون، تهران1370الدین موالنا محمد، مولوی برخی، جالل .33

 

 اطالعات تکمیلی اثر ارسالی

 اندیشه، مهاجر ماندنی )روح اهلل( عنوان اثر:

 کبری رحیمی نویسندگان و مولفین:

 شهرستان بافت محل انجام:

  انسانی و اسالمی قرار دارد، به بخش محورهای آثار در وبگاه جشنواره مراجعه نمایید(:محور موضوعی اثر )اثر در چه  وزه ای از عروم 

 ادبیات تعریمی محور کری ارائه اثر )کتاب، پایان نامه، طرح پژوهشی، مقاله، رساله و ... مشخ  شود(:

 .جمهوری اسالمی ایران گذارانیاهلل، رهبر انقالب و بن، روحینیمخآشنایی با  اندیشه  

 1395سال دفاع و یا ارائه و یا چاپ اثر:

 مقاله 4 تعداد مقاالت مستخرج )چنانچه اثر ارسالی از نوع طرح، پایان نامه، رساله و یا کتاب باشد(:

ی توضیحات   کتاب مستندترین گواه بر محتوا    فصل های  فهرست عناوین  توضیحات بیشتر در مورد اثر ارسالی )در چند خط(:   

شتر   شد. اثر می بی سان   با ست: ان سی بخش هایی از         ، بخش نخ شنا سیب  شه امام خمینی)ره( با آ شی اندی صل دوم: آگاهی بخ ف

شروطه در ایران   شعار امام   .انقالب م سوم: مروری برگزیده از ا جایگاه و نقش متعالی زن  فصل چهارم: مظلومیت تاریخی) ، فصل 

 توفیق پایا .ادفصل پنجم: هجرت مهاجری در خردو  ازدیدگاه امام خمینی)ره(
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