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دکتر سیدسلمان صفوی:

امـام خمینی ره به مقـام ظل اللـهی رسیـده بود

با آثاری از: علی احمدی، محمدحسین امیراردوش، نرگس انتظامی بیان، محمدحسین انصاری نژاد، محمدجواد پیرمرادی 
س��عید تاج محمدی، اهلل یارخادمیان، محمد خالق، آمنه دولت آبادی، محمدآصف رحمانی، محمدعلی رمضانی، حسین 
رویوران، فضل اهلل زرکوب، محمدحسن زورق، حسین شیخ االسالم، مهدی طاهریان، علی اصغر فهیمی فر، سیدفضل اهلل 

قدسی، حسین کربالیی، ابراهیم متقی، زهرا محمودی، بهزاد مرتضایی، دارا نجات، سالم نوریان برونی.

خردادماه 1394 : شماره مسلسل 23 / 276 صفحه / 5000 تومان

میزگرد ماه : وضعیت فلسفه در ایران امروز
تجاوز نظامی عربستان به یمن؛ ریشه ها و پیامدها

تأثیرات فرهنگی داعش بر جغرافیای فرهنگی عراق و سوریه
تاجیکستان، ماوراءالنهر و آزمون تاریخی دوران گذار

ب��ا آث��اری از: غالمرض��ا آذری ، هوش��نگ ابته��اج ، قیص��ر امین پ��ور ، نرگس انتظامی بیان ، حس��ن بش��یر
حس��ن بهش��تی پور ، سیدحس��ن حس��ینی ، مرضیه حکیم ج��وادی ، س��یدمحمدعلی دیباج��ی ، منوچهر 
دین پرس��ت ، حس��ین روی��وران ، حس��ن س��بحانی ، محمدرض��ا ش��فیعی کدکنی ، حس��ین شیخ االس��الم
اصغر فهیمی فر ، احمدعلی قانع ، علیرضا قزوه ، سیدس��عید موس��وی ثمرین ، لی��ال واحد ، لقمان یداللهی

260 صفحه / 5000 تومانشماره دوازدهم ، سال دوم ، تیرماه 1393 دفترنشرفرهنگاسالمیمنتشرکردهاست:
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آیت الله رسولی محالتی:

امام)ره(، عارفی متعّبد بود
چـاپهشـتمازکتـاب
فرهنگاسـالمدراروپـا

اثردکترزیگفریدهونکه،ترجمهمرتضیرهبانی

23

مجموعه 12جلدی نشریه فرهنگ اسالمی
از شماره نخست تا شماره دوازدهم )سال نخست انتشار(

به قیمت 500هزار ریال



فرهنگ اسالمی/ شماره23/ خرداد94

ماهنـامه فرهنگ و ادبیـات انقالب اسالمی
سال دوم . شماره بیست وسوم . خرداد 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 23، خرداد ماه 1394

سخن نخست

خبر و نظر

گلچینی از شعر امروز

تجاوز نظامی عربستان به یمن؛ ریشه ها و پیامدها / حسین رویوران

امام)ره( در آیینه تصویر

جامعه مطلوب از منظر قرآن کریم / نرگس انتظامی بیان

فهرست

40

52

70

82

7

ادبیات

بیداری 
اسالمی

جامعه  
شناسی



تاجیکستان، ماوراءالنهر و آزمون تاریخی دوران گذار / محمدحسین 
امیراردوش

تأثیرات فرهنگی داعش بر جغرافیای فرهنگی عراق و سوریه / علی 
احمدی

میزگرد ماه : وضعیت فلسفه در ایران امروز 
با حضور: محمدجواد پیرمرادی، محمدعلی رمضانی، حسین رویوران، 
محمدحسن زورق، حسین شیخ االسالم، مهدی طاهریان، علی اصغر 

فهیمی فر، ابراهیم متقی، بهزاد مرتضایی.

گفت وگو با دکتر ســید ســلمان صفوی : امام خمینی)ره( به مقام 
ظل اللهی رسیده بود

121

150

177

225 مصاحبه 
م���اه

سیاست

فلسفه


