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سخن	ناشر
و  پرســش ها  ارتباطــات،  جهانی شــدن  عصــر  در  و  اســالمی  شــکوهمند  انقــالب  پیــروزی  بــا 
کــه همــه بــه  گرفــت  ی اندیشــمندان مســلمان قــرار  چالش هــای نوینــی در حــوزه علــوم انســانی فــرا رو
کــه پای بنــدی بــه دیــن  نوعــی برخاســته از مســئولیت دشــوار حکومــت در ایــن عصــر اســت؛ دورانــی 
کشــورها بســیار چالش برانگیــز می نمایــد. ازایــن رو مطالعــات و  و ســنت در مدیریــت همه جانبــه 
کاربــردی در حــوزه دیــن، بــر اســاس معیارهــای معتبــر جهانــی  پژوهش هــای بــه روز، جامــع، منســجم و 
ــاب، بایســته و ضــروری اســت و جلوگیــری از انحرافــات فکــری و  و عمــق و اصالــت اندیشــه های ن
تربیتــی پژوهنــدگان حــوزه دیــن، مهــم و مــورد عنایــت تمامــی بنیان گــذاران ایــن شــجره طّیبــه، به ویــژه 

ــزرگ انقــالب اســالمی، امــام خمینــی؟هر؟ و مقــام معظــم رهبــری؟دم؟ می باشــد. معمــار ب
»جامعــة المصطفــی؟ص؟ العالمیــة« بــرای تحقــق ایــن رســالت خطیــر و در مســیر نشــر معــارف نــاب 

کــرده اســت. محّمــدی؟ص؟ »مرکــز بین المللــی ترجمــه و نشــر المصطفــی؟ص؟« را تأســیس 
در پایــان الزم می دانیــم تــالش همــه عزیزانــی را کــه در نشــر ایــن کتــاب ســهمی داشــته  اند, ســپاس گــزارده، 

اربــاب فضــل و معرفــت را بــه یــاری بخوانیــم تــا مــا را از دیدگاه هــای ســازنده خویــش بهره منــد ســازند.

	بین	المللی مرکز     
	المصطفی؟ص؟      ترجمه	و	نشر
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 |ریاست مکرم جامعة المصطفی مقدمه

 تحقد  امیدد بده کده اسدت عالمدانی و خواهانعددالت اجتهاد و هاقرن برآیند اسالمی انقالب
 راهی هنوز آرمانی نقطه به رسیدن تا یقین به. اندکرده نثار هاجان و برده هارنج بشر موعود شهرآرمان

 .است راسخ هایعزم و االو هایهمت نیازمند آن پیمودن که است پیش در دراز
 و فداکار و کوشسخت یارانی همراهی با &خمینی امام حضرت ،بزرگ انقالب این گذاربنیان

 نهدال از پاسدداری در و گشودند را مسیر این جان بذل با که پاکباخته مجاهد هزاران یمن ایثارگری به
 را هددایت مشدعل این ،نیاسودند یالحظه گوناگون هایتوطئه تندباد برابر اسالمی در انقالب نورس

 بدا ایشدان صدال  خلد  و فرزانده و حکیم همراه و یار نیز وی از پس و برافروختند معاصر در جهان
 .کردند راهبری را کاروان این ،مقاومت و صالبت همان

 هرآنچده اسدالمی انقدالب اندیشده خاسدتگاه عندوانبده قم علمیه حوزه ویژهبه علمیه هایحوزه
 ندورانی راه این تقدیم را خویش فرزندان بهترین از نفر هزاران حتی و نهاد اخالص در طب  را ،داشت

 دسدتاوردهای گمدانبدی ،اسدالمی انقالب از پس دهه چهار در علمیه هایحوزه علمی جهاد. نمود
 علدوم و اسدالمی علدوم جدیدد هایعرصه به حوزه هایپژوهش و هاآموزش توسعه که داشته شایانی
 .است آن از اینمونه ،اجتماعی و انسانی
 ایدن کدانون سدوی بده جهدان نقطدهنقطده از فراوانی مشتاق هایدل ،الهی انقالب این برکت به
 .شد جوحقیقت جمع این پذیرای باز آغوش با قم و حوزه شتافتند نهضت

عنوان یکدی از ثمدرات ارزشدمند انقدالب شدکوهمند العالمیة به |جامعة المصطفی امروز
ُ َمثًَلا ََكَِمةا َطيبَةا }ای استوار بدل شده و به مصداق کریمه به شجره ،یاسالم لَْم تََر َكيَف ََضََب اَّلله

َ
أ

َماءِ  ْصلَُها ثَابٌِت َوفَْرُعَها ِِف السه
َ
ُكلََها ُُكه ِحنٍي بِإِْذِن َربَِّها*َكَشَجَرٍة َطيبٍَة أ

ُ
آثار و ثمدرات آن  {...تُْؤِِت أ
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هدا بده تبلید  و یافتگان این مرکز علمی در همده قارهانتشار یافته است و تربیت به اذن الهی در جهان
 تدریس و تحقی  اشتغال دارند.

تاکنون  |ترین مرکز پژوهشی المصطفیعنوان مهمبه |المللی المصطفیپژوهشگاه بین
بده  ،یمصدورت مسدتقمی را تولید و عرضه کرده، که بخش قابدل تدوجهی از آن بدهآثار ارزشمند و قی  

 موضوع انقالب اسالمی پرداخته است.

 علی عباسی
 العالمنه |المطی ی ةرئنس جامع



 
 پیشگفتار

ای از بین بردن ظلدم و سدتم بری از سوی مردم ایران انقالب اسالمی ایران هرچند به ظاهر حرکت
عدد بین ،و حاکمان ایرانی بود شاه جای بده المللدی از خدودولی این انقدالب تدأثیرات مهمدی را در ب 

در راه اعدتالی کلمده حد  در جهدان نوین در قرن بیسدتم توان آن را حرکتی که میطوریبه ؛گذاشت
 نقاط جهان گردید.ستیزی جوانان و مستضعفان در اقصیطلبی و ظلمدر ح  که آغازی نو نامید

عد بین ت المللی داشدت صدرفا در حدوزه تحدوالت و عملیداتأثیرات مهمی که این انقالب در ب 
ها نیز حائز اهمیت زیادی بدود کده در جدای های جهانی مربوط به انقالبنبود، بلکه در حوزه نظریه

 وگو شده است.خود به آن پرداخته و بحث و گفت
استه از انقالب اسالمی به عنوان نهادی انقالبی که برخبه |المللی المصطفیپژوهشگاه بین

 برگرفتدهبود، در گسترش گفتمان انقالب که  &خمینیالله العظمی رهبری عالم فرزانه حضرت آیت
 تنقدش بسدزایی داشدته و بدا تربید ،و فرهنگ عاشدورایی اسدت |از فرهنگ ناب اسالم محمدی

تداکنون توفیقدات فراواندی را در ایدن زمینده  ،های جهدانجو و طلبه از همه نقاط و قارهصدهزار دانش
 کسب نموده است. 
نیز که از مراکز پژوهشی وابسته به این نهاد علمی مقدس  |المللی المصطفیپژوهشگاه بین

گدذار و رهبدر کبیدر انقدالب های بنیاناست، توسعه گفتمان انقالب اسالمی، نشر و گسترش اندیشه
را از جملدده  ایاللدده خامنددهو رهبددر معظددم انقددالب حضددرت آیت &اسددالمی امددام خمینددی

نشست علمدی  30را تدوین و  کتاب 60بیش از ه در این زمینو تاکنون  دانستههای مهم خود رسالت
 است.نموده را برگزار 
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پیروزی انقالب اسالمی، تالش خدویش را  گردبه مناسبت چهلمین سال 1397و اینک در سال 
گردیده است که  1397اثر در سال  35در این راستا مضاع  نموده و موف  به تولید و انتشار بیش از 

 گیرد.تدوین و در اختیار خوانندگان محترم قرار می ،عرفی این کتبشناسی حاضر به منظور مکتاب
واژگان کلیدی و ارائه شده و پس از آن، اثر  تصویردر معرفی هراثر تالش گردید تا ابتدا شناسه و 

 چکیده آن ذکر شود.
سدازی بدرای ظهدور حضدرت ولدی امید که این تالش مورد حضدرت حد  قدرار گرفتده و زمینه

 در راه تشکیل دولت اسالمی به دست مبارک حضرتش باشد. ،هرچند کوچک یو تالش #عصر
کمدال سدساس و  ،دانیم از همه عزیزانی که ما را در تهیه این اثر یداری رسداندندبر خود الزم می

 تقدیر را داشته باشم و برای همه آنان آرزوی توفی  و سربلندی را خواستاریم.
طورکلی از همده ولدی بده ،این کتاب کاری دشدوار اسدت تولیداندرکاران نام بردن از همه دست

ویژه آقدای علدی کرمدی و بده ،همکاران محترم پژوهشگاه در معاونت پژوهش و معاونت اداری مالی
 طه سساس و تقدیر فراوان داریم.آقای سیدمحمد آل

 
 

 حسن  متقی
 |المللی المطی ی نپژوهشاا  یرئنس 

 1397 زمستان




