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بــا آثــاری از: غالمرضــا آذری ، هوشــنگ ابتهــاج ، قیصــر امین پــور ، نرگس انتظامی بیان ، حســن بشــیر
حســن بهشــتی پور ، سیدحســن حســینی ، مرضیه حکیم جــوادی ، ســیدمحمدعلی دیباجــی ، منوچهر 
دین پرســت ، حســین رویــوران ، حســن ســبحانی ، محمدرضــا شــفیعی کدکنی ، حســین شیخ االســالم
اصغر فهیمی فر ، احمدعلی قانع ، علیرضا قزوه ، سیدســعید موســوی ثمرین ، لیــال واحد ، لقمان یداللهی

۲۶۰ صفحه / ۵۰۰۰ تومانشماره دوازدهم ، سال دوم ، تیرماه ۱۳۹۳
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آیت الله رسولی محالتی:
امام(ره)، عارفی متعّبد بود
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فرهنگ اسالمی/ شماره22/ اردیبهشت 1394

ماهنـامه فرهنگ و ادبیـات انقالب اسالمی
سال دوم . شماره بیست ودوم . اردیبهشت ماه 1394

صاحب امتیاز : دفتر نشر فرهنگ اسالمی
مدیرمسئول : علی اکبر اشعری
سردبیــر : محمدحســن زورق

هیــــأت علمــی:
علی اکبر اشعری ، دکتر رضا امیری مقدم ، دکتر حسن بشیر ، دکتر حسن بهشتی پور ، دکتر رضا پورحسین 
دکتر سیدحسن حسینی ، دکتر محمدحسین رجبی دوانی ، دکتر محمدعلی رمضانی ، دکتر محمدحسن زورق
دکتر حس��ین رویوران ، دکتر حسن سبحانی ، مهندس حس��ین شیخ االسالم ، دکتر سعیدرضا عاملی
دکت��ر علی اصغ��ر فهیمی فر ، دکتر علیرضا ق��زوه ، دکتر ابراهیم متقی ، دکت��ر محمدمهدی مظاهری.

امور فنی و هنری : کارگاه رسانه تهران )تصویرسازی جلد از علی هاشمی شهرکی(
روابط عمومی : علی ناصری / چاپ : افست

نقل قول از مطالب مجله با ذکر منبع آزاد اســت / پیشــنهاد و نظر خود را درباره مجله با ما درمیان بگذارید 
نش��انی : ته��ران ، می��دان هروی ، خیابان ش��هید افتخاریان ، کوچه مریم ، ش��ماره 23. کدپس��تی : 

15�1669747413 / تلفن: 22930438 / دورنگار : 22956401

مسلمانان جهان، متحد شوید!

بســــم  اهلل الرحمن الرحیــــم



فرهنگ اسالمی ، شماره 22، اردیبهشت ماه 1394

سخن نخست

خبر و نظر

هستی و چیستِی شعر پایداری / سیده زهرا صالحی

گلچینی از شعر امروز : این بار نگاهی به شعر محمدکاظم کاظمی 
از افغانستان

حمله اســرائیل به غزه و مقایسه خســارت های دو طرف / حسین 
رویوران

دولت هــای غربی، صهیونیســم جهانی و حمله به اســالم / محمود 
بلنداختر

فهرست

43

77

87

97

7

ادبیات

سیاست



فرهنگ اسالمی/ شماره22/ اردیبهشت 1394

غزه، جنایات جنگی و حقوق بین الملل / آرش عابدی

میزگرد ماه : عربستان در گذرگاه امروز 
با حضور: محمد ایرانی ، حسن بهشتی پور ، حمیدرضا دهقانی ، حسین 
رویوران ، س��عداهلل زارعی ، محمدحس��ن زورق ، حس��ن سلطانی ، 
حسین شیخ االسالم ، علیرضا قزوه ، ابراهیم متقی ، اصغر محمدی ، 

محمدمهدی مظاهری ، محمدرضا ناظری.

گفت وگو با دکتر صبــاح زنگنه : داعش و راهبرد غرب برای تداوم 
جنگ در خاورمیـانه

عالم وارث پیامبر)ص( اســـت : جســتاری در بــاب قلب ایمان که 
جایگاه والیت است / غالمرضا اعوانی

مانیفست اسالم دردوره پسـامدرن / سید سلمان صفوی

121

153

199

229

233

مصاحبه 
م���اه

فرهنگ و 
اندیشه




