
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شت سی امین سالگرد طرح واره زبرگدا
 

ر کبیر انقالب امام  )رحمه اهلل علیه( خمینیرحلت بنیان گذا
 

 

 

 کمیته حوزه و روحانیت 

 89خرداد



 

 مه تعالیبس 

 طرح واره بزرگداشت سی امین سالگرد

 )رحمه اهلل علیه(رحلت بنیان گذار کبیر انقالب امام خمینی
 

 و تبیین  مقدمه 

 رینممتازت و نظیرترین کم از (علیهم السالم) معـصومان و الهی بزرگ انبیاء از پـس (رحمه اهلل علیه)خمینی امام حضرت

 را ختاری مسیر خویش صادقانة های تالش و الهی بلند های اندیشه با که است بشریت تاریخ های شخصیت

 جامع شخصیتی و کامل انسان نمونه او. گردید وجهان ایران درعظیمی تحوالت منشاء سر و کرده دگرگون

 نمود هبریر و ریزی پایه را بدیل بی نظامی و رساند پیروزی به را تاریخ انقالبهای ترین اصیل از یکی که است

 ایه تمدن و الحادی مکاتب مبانی و ارکان در آشکار تزلزلی وشجاعت استقامت آگاهی، عنصر بر تکیه با و

 همانگونه.  ساخت رو تباهی و انحطاط با را نفاق و شرک و کفر های کنگره و آورد بوجود شرق و غرب مادی

 قوم معه یجتمع الحق، الی الناس یدعوا قم اهل من رجل: » فرماید می )علیه السالم( کاظم موسی امام که

 قبهالعا و یتوکلون، اهلل علی و یجبنون، ال و الحرب، من یملّون ال و العواصف، الریاح تزلهم ال کزبرالحدید،

 تکه همانند که آیند می گرد او با مردم از گروهی. کند می دعوت حق به را مردم قم، اهل از مردی ؛ للمتقین

 دشمن از و آیند، نمی ستوه به مبارزه و جنگ از و لرزاند، نمی را ها آن سخت بادهای. اند مستحکم آهن های

  ۶۱۰، ص  ۰۶بحار االنوار ، محمد باقر مجلسی ، ج.« است متقین با عاقبت و کنند، می توکل خدا بر و هراسند، نمی

 امام حضرت عظیم شخصیت و ها اندیشه به نسبت اقشار مختلف مردم  بصیرت و معرفت سطح ارتقاء

 یراز ؛ است ضروری ، آورد پدید ، جهانی عرصه و کشور در وی که شگفتی تحوالت به آگاهی و (سرّه قدّس)خمینی

 بسیار برهه این در ،(رحمه اهلل علیه)امام های آرمان آگاهانه استمرار و همگامی همدلی، در امر این اهمیت بر عالوه

 فزونا روز نفوذ و اسالمی انقالب کارآمدی با مقابله هدف با اسالم دشمنان که اسالمی انقالب تاریخ از حساس

 ، نندک می تعقیب را انقالب نیروهای انگیزه تضعیف و فکری استحاله سیاست ، جهان در امام الهی اندیشه

 از دفاع گرسن در استقامت سعادت شک بی و شود می احساس بیشتر زمینه این در عمیق بینشی به دستیابی

 از عمیق معرفتی به که شود می مجاهدانی نصیب تنها امام های آرمان و (صلی اهلل علیه و آله )محمدی ناب اسالم

 نائل ینهزم این در الزم بینش و بصیرت به و یافته دست ، او شخصیتی ابعاد و ها اندیشه ، امام آسمانی موهبت

 مبارزه این پرچم ، ۳۷نهج البالغه ، خطبه  «الحق بمواضع العلم و الصبر و البصر اهل اال العلم هذا یحمل ال»  که آیند

شت سی ر کبیر انقالب امام خمینی طرح واره زبرگدا  )رحمه اهلل علیه ( امین سالگرد رحلت بنیان گذا
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لذا کمیته حوزه و روحانیت در . کشند نمی دوش بر حق جایگاه به عالم و استقامت با و آگاه افراد جز کسی را

 تصمیم دارد با همکاری تمامی  علیه()رحمه اهلل راستای بزرگداشت مراسم سی امین سالگرد رحلت امام خمینی 

محوری بررسی شخصیت این بزرگ مرد تاریخ، را  ۱۶مدارس علمیه برادران و خواهران استان، طرح واره  

تا روز  آثار برای هر مدرسه مشخص شده است. مستدعی است  محور ها  اجرایی نماید. وظیفه برگزاری 

 .شودارسال   علمیه خواهران استانبه مدیریت  حوزه  88/خرداد  8چهارشنبه 

،  داردنمحورهایی که در قالب تئاتر، شبه تئاتر و  پرده خوانی می باشد ، با توجه به ایام امتحانات، نیاز به اجرا نکته : 

 فقط آثار تدوین و ارسال گردد. 

 :هحمه اهلل علیر»های فردی  امام خمینی زندگی و ویژگی محوراول» 

 اییراهنم برای را السالم علیهم معصومین اولیای و اوصیا و الشأن عظیم انبیای متعال، خدای توضیح محور:

 سیتأ آنان به خویش، معنوی و مادی و اجتماعی و فردی زندگی شئون تمام در او تا برگزید، انسان تربیت و

 .کند

 هایموهبت و استعدادها تمام از و اندیافته پرورش وحی مکتب در که الهی بزرگ هایشخصیت بعد، یمرتبه در

 و معنویت رفیع یقله به ممکن، حد تا را خود و اندبرده بهره خویش واالی شخصیت ساختن برای خدادادی،

 .باشندمی هاانسان برای عملی الگوهای بهترین اند،کرده نزدیک انسانیت

در رفتار فردی ایشان سبب از جمله شخصیتهایی است که بررسی مراحل زندگی و تحقیق « ره»امام خمینی

 هدایت و راهنمایی انسانهایی است که در پی کمال و سعادت می باشند.

را در قالب نمایشگاه پوستر همراه با توضیحات « ره»: می توان مراحل زندگی حضرت امام خمینیقالب اجرایی

) الزم است پوستر ها بعد از طراحی بر روی لوح فشره با کیفیت باال به صورت عکس و فایل الیه باز برگزار نمود. 

 ارسال شود و با توجه به هزینه نیاز به چاپ و بر پایی نمایشگاه نیست(

 رحمه اهلل علیه محوردوم: دشمن شناسی از منظر امام خمینی» 

 .است مهم بسیار امور از آنها بندی درجه و دشمنان و دوستان شناخت ، نهضت یک هدایت در توضیح محور:

 بر مهلک ای ضربه و شده عوض یکدیگر با دو این جای شود می باعث لوحیها ساده یا و ها بغض و حب گاه،

 و تشخیص ها، موقعیت و ها چهره شناخت در مهم نقشی امام حضرت تیزهوشی و فراست .شود وارد نهضت

 جریان شناخت موضوع جمله از.  داشت آنان مختلف ترفندهای و دشمنان شگردهای الزم، العملهای عکس

 اسالمی انقالب دوران ساز سرنوشت بسیار و استراتژیک موضوعات از آنها، مخفی واهداف سیاسی های

 هها و جریان های ضد انقالب که توسط وارد شناخت و تشخیص دشمنان و گرومی توان م قالب اجرایی:.است

 

ر کبیر انقالب امام خمینی شت سی امین سالگرد رحلت بنیان گذا  )رحمه اهلل علیه ( طرح واره زبرگدا
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عات ها نمایشگران تصویری اطالاینفوگرافیک)اینفورگرافیک فهرست و سپس در قالب  ه،صورت گرفت« ره»امام 

 تنظیم گردد.ت(، ه سریع و ساده اطالعات پیچیده اسها ارائهدف آن ها هستند کهو داده

 

 :رحمه اهلل علیه» عرفانی امام خمینی -عد عبادیبُ محور سوم» 

 شخصیت عرفانی ، بود کرده نظیر بی و ممتاز رهبری عنوان به را«رحمه اهلل علیه» امام حضرت آنچه توضیح محور:

 نگاهآ شرافتش همه با دانش که بود ومعتقد دیدمی آموزش و تعلیم بر مقدم را تزکیه و تربیت او. بود ایشان 

 .شد خواهد گرفته کار به شیطانی هایهدف خدمت در ابزاری همچون نباشد نفس تزکیه با توأم که

 عینی تجسم او. بود کرده خالص را خود عبادتگاه خلوت در طوالنی سالهای و بود خدا زاهد و عابد بنده امام

 موحدی امام. نداشت او برای تاثیری کوچکترین اتفاقات بزرگترین جهت همین به و بود خدا مقابل در تسلیم

 .داد نمی راه خود به نگرانی هیچ بابت این از و دید می خُرد را قدرتها دیگر متعال خداوند به اتصال با که بود

 زندگی ایشان از می توان بعد از مطالعه و تحقیق و بررسی بعد عبادی و عرفانی امام،مواردی  قالب اجرایی:

.) با ا شوداجر  «اهلل حسفیران رو» شبه تئاتر  تحت عنوان  توسط چند طلبه ادبی زیبا تنظیم و  متندر قالب 

 اجرا نیست و ارسال متن شبه تئاتر، کافی است.(توجه به ایام امتحانات نیاز به تمرین و 

 رحمه اهلل علیه محورچهارم: جامعیت علمی امام خمینی» 

 در و ممرد تقلید مرجع و اصولی فقیهی ربانی، عارفی الهی، فیلسوفی«رحمه اهلل علیه»خمینی امام توضیح محور:

 ها شایستگی استعداد، خاطر به امام. بود ایران در اسالمی جمهوری بنیانگذار و اسالمی انقالب رهبر حال عین

 ویژه تخصص ها آن در و پرداخت ی اسالم علوم و معارف از بسیاری فراگیری به الهی کران بی های موهبت و

 از یکی ؛ است توجه خور در امام تحصیالت و مطالعات مورد در برجسته ویژگی دو. کرد پیدا کامل مهارت و

 فقهی دروس تحصیل ضمن او که بیان بدین ؛ است ایشان تحصیل مورد دروس تنوع و علمی جامعیت آنها

 ختهپردا قدیم و جدید هیئت و نجومی,  ادبی,  سیاسی,  کالمی,  عرفانی متون مطالعه و آموختن به  ،متعارف

 .داشت کامل تسلط مشائی و اشراقی دوگرایش هر در اسالمی فلسفه مباحث با و آشنا غرب فلسفه مبانی با و

ا توجه به ) بهمراه با پالکادر توضیح و تشریح آثار «رحمه اهلل علیه»برپایی نمایشگاه آثار امام خمینی قالب اجرایی:

ایام امتحانات، این قالب نیز به شکل طراحی پوستر مبنی بر معرفی مجموعه آثار امام خمینی )ره( همراه با توضیحات 

بر روی لوح فشره با کیفیت باال به صورت عکس و فایل الیه باز ارسال  صاویرت  که الزم است کوتاه ،می تواند ارائه گردد

 ( شود
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  رحمه اهلل علیه خمینیمحورپنجم: اندیشه و سیره سیاسی  امام» 

 وحی ، توحیدی بینی جهان نظیر مستحکمی اصول بر مبتنی ، امام سیاسی سیره و اندیشه توضیح محور:

 زمان مقتضیات به توجه ، دینی عقالنیت ، اجتهاد ، سیاست و دین پیوند ،( ع) معصومین سیره و سنت ، الهی

 . است اسالمی غنی فقه های مؤلفه سایر و اسالمی جامعه مصالح تأمین لزوم و مکان و

 بر ماسال سیاسی مباحث و ها برنامه کلیه و است اسالم سیاسی نظام منشأ و خاستگاه «دین»امام اندیشه در

 شؤون همه با است سیاست دین اسالم» منظر؛ این از.  است شده ریزی پایه دینی احکام و قوانین مبنای

  سالما اقتصادی و اجتماعی سیاسی و حکومتی احکام در دقتی کمترین که کسی برای معنا این و سیاست،

 مه است سیاست از جدای اسالم دین کند می خیال که کسی پس گردد، می ظاهر روشنی و خوبی به بکند

 .«داند نمی را سیاست هم و است جاهل اسالم معارف به نسبت

 می توان  مصداق های دینی بودن سیاست امام را از سیره سیاسی ایشان استخراج و در قالب  قالب اجرایی:

) با توجه به فصل امتحانات ، اجرای ارائه داد.  از طریق ویدئو پرژکتور  پرده خوانیپونت جهت اجرای کلیپ و پاور

 ند( پرده خوانی نیاز نیست و فقط ارسال کلیپ یا پاورپونت تهیه شده کفایت می ک

 رحمه اهلل علیه محورششم: نقش رهبری و مدیریتی امام خمینی» 

 امام که باشید می بسیارخطرناکی تهدیدات و ها بحران شاهد اسالمی انقالب پیروزی از پس توضیح محور:

 به فقمو متدین مردم پشتیبانی با و الهی منتهای بی قدرت از استعانت با و نفس به اعتماد و هوشمندی با

 .گردیدند بحرانها این اداره

 های شالوده و عناصر( ع) معصومین ائمه سیره به تمسک و الهی قوی ایمان به تمسک با امام حقیقت در

 جا آن ات حکومتی، و سیاسی و اجتماعی مسایل و فردی زندگی در فراگیر و جانبه همه شکلی به را مدیریتی

 ورزید. نمی غفلت هرگز اصول این از و گرفته کار به شد، می مربوط وی رهبری به که

 را در قالب کتابچه تدوین نمود.  رحمه اهلل علیهمی توان نقش رهبری و مدیریتی امام خمینی   قالب اجرایی:

 رحمه اهلل علیه محورهفتم: بعد ادبی و سبک نگارش امام خمینی» 

 دیوان .بود شاعر و نویسنده ادیب، حکیم، مردی باشد، انقالب رهبر اینکه از پیش خمینی مام توضیح محور:

 .بود آشنا خود زمان ادبیات و شاعران با ایشان. است امر این گواه اوست، اشعار از جزئی که( ره) امام

ر کبیر انقالب امام خمینی شت سی امین سالگرد رحلت بنیان گذا  )رحمه اهلل علیه ( طرح واره زبرگدا
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 به تا دکوشیدن شاعران از بسیاری آن از پس و یافت، انتشار بزرگوار آن ارتحال از پس ایشان منظوم اشعار اکثر

 منظوم ارآث تأثیر و ویژگی مهمترین گذشته این از. بسرایند را نابی هایغزل و اشعار ایشان، هایسروده تضمین

 که است مرجعی و دینی عالمی ذوق و حال و شور حکایت ،(ره)امام حضرت اشعار که است این خمینی امام

 و جمود حصار در ایرخنه اشعارش که تقدیس، و تقوا مظهر و بود اسالم مبین دین و شرع احکام حافظ خود

 .داد تکان را ظاهربینان و افکند تحجر

 را به صورت مسابقه برگزار کرد. « ره»می توان حفظ اشعار و آثار ادبی امام خمینی قالب اجرایی:

 با خانواده «رحمه اهلل علیه » محورهشتم: رفتار امام خمینی 

 ویژه به خانواده افراد به او. بود احترام اساس بر و صمیمی خانواده در خمینی امام رفتار توضیح محور: 

 که فرزانه رهبر آن. شمرد می محترم بسیار را او نظر ، زندگی مسائل در و داد می نشان توجه همسرش

 ای گونه به بود لطیف و رئوف مردی خانه در ، بود جهان مختلف کشورهای های روزنامه اول تیتر سخنانش

 تحضر عملی سیره نمود می عالقه ابراز آنها به و آورد می زبان به فرزندان و همسر به نسبت را محبتش که

 . است پایدار الگویی و ستودنی خانواده قداست و فرزند و زن حقوق رعایت زمینه در  «رحمه اهلل علیه» امام

تدوین  و اجرا  می توان داستان های رفتار امام با همسران و فرزندان خود را در قالب تئاتر  قالب اجرایی:

 نیاز به تمرین و اجرا نیست و ارسال متن تئاتر، کافی است.( .) با توجه به ایام امتحانات . کرد 

 

 رحمه اهلل علیه » محورنهم: مقابله با تحریف امام خمینی» 

 رفانی،ع فلسفی، فقهی، گوناگون ابعاد در( ره)خمینی امام  اندیشه بازخوانی و تبیین ضرورت توضیح محور:

 تاس جامعیتی چنان دارای بزرگوار این شخصیت. است بدیهی امری تحریف، از آن حفظ و سیاسی و اجتماعی

 و اندیشه تحریف به تواند می آن، دیگر اضالع و ابعاد گرفتن نظر در بدون ابعاد از بعدی به پرداختن که

 فکری انمخالف توسط که است تحریفی از غیر این و شود، منتهی اسالم تاریخ در نظیر کم فرزانه آن شخصیت

 .پذیرد می صورت مغرضان و معاندان یا و وی سیاسی

 رآثا دقیق واکاوی و تبیین جمله از طلبد، می را ای ویژه راهکارهای خمینی امام اندیشه تحریف با مقابله

 اندیشه اخصش و برجسته عناصر بر تأکید نیز و آثار این با گزینشی برخورد از پرهیز و ایشان شفاهی و مکتوب

 .سازد می آشکار را اصیل اندیشه این بر حاکم روح که له معظم

استخراج نموده و در قالب )مدظله العالی(  می توان این تحریف ها را از کالم امام خامنه ای قالب اجرایی:

 پست فضای مجازی طراحی و در شبکه های اجتماعی منتشر کرد. 

ر کبیر انقالب امام خمینی شت سی امین سالگرد رحلت بنیان گذا  )رحمه اهلل علیه ( طرح واره زبرگدا
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 از منظر اندیشمندان جهان «رحمه اهلل علیه » محوردهم: امام خمینی 

 و خردمند حکیمی و نگر ژرف فقیهی عنوان به )رحمه اهلل علیه و آله( خمینی امام حضرت توضیح محور:

 به ،اخالص و معرفت و توکل و شبانه هایمناجات پرتو در بود توانسته الهی، عارفی و دوراندیش سیاستمداری

 قاف به یابیدست دلیل همین به. گردد متصل معنویت و عرفان کرانبی اقیانوس و الهی نورانیت منبع

 در یآسمان مرد این. بود نخواهد آسان نباشد، غیرممکن اگر اندیشمندان برای عظیم شخصیت این هایاندیشه

 به را غرب و شرق ارکان و خواست پا به نداشتند قدرتی هیچ زمان طاغوت برابر در ظاهر در مردم که زمانی

  خالی هایدست با که چرا متحیرند، فرزانه رهبر این قیام تحلیل از غربی هایتئوریسین هنوز. درآورد لرزه

 

 و شخصیت مورد در بسیاری از اندیشمندان جهان تاکنون. کرد قیام خود زمان هایسالح ترینمدرن برابر در

 اظهار شگفتی نموده اند. امام قیام

) با توجه به هزینه ، ارسال  می توان این نظرات را در قالب بروشور یا کتابچه  جمع آوری کرد. اجرایی: قالب

 فایل کار ، کفایت می کند و نیاز به چاپ نمی باشد(

 

 محوریازدهم: امام در کالم امام 

 وقتی اما ، است ایشان،سب راهنمایی و هدایت جاودانه های اندیشه شرح و امام وصف شنیدن توضیح محور:

 و آموخته رهبری و امامت درس و زیسته وی جوار در سالها که «مدظله العالی»امام خامنه ای  او، صالح خلف

 امام شایسته و مخلص شاگردان و یاران ترین نزدیک از اسالمی نظام پیروزی و مبارزه های نشیب و فراز در

 سبب اعتمادکامل است.، شنیدن این وصف از زبان ایشان  دلنشین تر و  بوده

در منویات رهبر معظم انقالب، بررسی و در قالب کلیپ « ره»می توان شخصیت امام خمینی  قالب اجرایی:

 و پاور پینت طراحی نمود.

 در سیره شهدا« ره»محور دوزادهم:امام خمینی 

صیت نامه های شهدا مطیع محض والیت فقیه و عاشق امام بودند. این اطاعت و عشق را در و توضیح محور:

آنها می توان فهمید رزمندگان اسالم . چقدر از مشکالت بزرگ جنگ رابا عشق امام و اعتقاد به انجام فرامین 

 امام، حل نمودند. آزادگان سرافراز  درد و رنج اسارات را به عشق امام تحمل نمودند. 

های ان در  هو انتخاب گزیدت اسراء سی وصیت نامه شهدا و خاطرامی توان این محور را با برر قالب اجرایی:

 ر قالب کتابچه صوتی طراحی نمود.این زمینه د

ر کبیر انقالب امام خمینی شت سی امین سالگرد رحلت بنیان گذا  )رحمه اهلل علیه ( طرح واره زبرگدا
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