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ﺣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ
)ﺮه

ﴍط

ﺑﺎرور :ﻮدن اﻋﺘﻘﺎدات ﻋﻤﯿﻖ در ﻋﺮﺻﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﮐﺮدن ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﻗﺮآن

اﻫﻤﯿﺖ

ﺣﻞ ﺷﺪن ﻣﺸﮑﻼت ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺎ ﻗﺮآن و ﻣﻌﺎرف آن

ﻧﻘﻄﻪﻣﻘﺎﺑﻞ

Lﺪنﺳﺎزی اﺳﺘﺜرﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﻧﮕﺎه ﻣﺎدی

)ﺮه

ﺳﻌﺎدLﻨﺪی ﺑﴩ

اﻫﻤﯿﺖ

داﻋﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ

ﻻزﻣﻪ

ﻗﺮآﻧﯽ و اﻟﻬﯽ ﮐﺮدن اﻋل ﺧﻮد

ﻣﻌﻨﺎ

ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪن ﭘﺎﯾﯿﻨﺪیﻫﺎی ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻮاﻃﻒ

زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ

اﻧﺲ ﻣﻠﺖ و ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ ﻗﺮآن

ﻻزﻣﻪ

اﻧﺲ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎ ﻗﺮآن

ﻗﺮآﻧﯽﺷﺪن ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ
روز اﻓﺰون ﺷﺪن ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت

ﺗﺬﮐﺮ

ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدن ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪات ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ
در ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدن ﻋﻘﻞ و ﻋﺎﻃﻔﻪ

)ﺮه

ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪن ﻣﺠﺎل ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﺪﺑﺮ در ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن
و ﺑﻬﺮهﺑﺮدن ﺑﯿﺶﺗﺮ از آن

)ﺮه

اﯾﺠﺎد ﻣﺠﺎل ﺗﺪﺑﺮ ،ﺗﺎﻣﻞ و ﺗﻔﮑﺮ در ﻗﺮآن

راه ﮐﺎر

ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ روی ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ و ﺗﺮﮐﯿﺐ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻟﻔﻈﯽ وﮐﻼﻣﯽ

وﻋﺪهی ﻗﺮآن
ﻣﺆﯾﺪ

ﻣﻮارد

ﺗﺠﺮﺑﻪ دوران اﺳﻼم
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺎ ﻗﺮآن

اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺪن ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ و وﺣﻲ اﻟﻬﻲ

ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮدی و اﺟﺘﻋﯽ ﺑﺎ ﻗﺮآن
ﻋﺰت در ﺳﺎﯾﻪ ﻗﺮآن

ﻫﺮﭼﻪ ﻧﺰدﯾﮑﱰ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﺮآن
ﴍط

رﻓﺎه و ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی در ﺳﺎﯾﻪ ﻗﺮآن

ﺗﻼش در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻗﺮآﻧﯽ

)ﺮه

اﺧﻼق ﻧﯿﮏ در ﺳﺎﯾﻪ ﻗﺮآن
ﺳﻠﻄﻪ و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن در ﺳﺎﯾﻪ ﻗﺮآن

اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوان ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻧﺎن
ﭘﯿﺎﻣﺪ

ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮐﺮدن دﻧﯿﺎ و ﺧﻮد ﻣﺴﺘﮑﱪان
ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی

ﻣﺆﯾﺪ

ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ﺧﻮد ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ از اﺳﺘﺜر در ﻗﺮن ﻫﺎی ۱۹ ،۱۸و ۲۰

اﺑﺰار

ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻏﺮب از ﻋﻠﻢ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﺎﯾﺮ Lﺪنﻫﺎ
ﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻬﺎ

اﺳﺘﺜر ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﴍق آﺳﯿﺎ ،ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ
ﻣﻮارد
اﺳﺘﺜر

اﺳﺘﺜر ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ
اﺳﺘﺜر ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ

ﻫﺪف

ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ از ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﴩﻓﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﻦآوری و ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﻋﻠﺖ

دوری از اﺧﻼق و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در Lﺪن ﻏﺮب

ﺗﺬﮐﺮ

دروﻏﯿﻦ ﺑﻮدن ادﻋﺎﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ اﺧﻼق

ﻣﺼﺪاق

ﺳﮑﻮت ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ در ﻗﺒﺎل ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺴﻠﻧﺎن ﻣﯿﺎ:ﺎر

ﻓﺴﺎد ﺑﻪﭘﺎ ﮐﺮدن و ﻧﺎﺑﻮدی ﺣﺮث و ﻧﺴﻞ ﺗﻮﺳﻂ Lﺪن ﻏﺮب
ﻧﺸﺎﻧﻪ

آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﴏﻓﺎ ً ﺑﺮای روﻧﻖ ﺗﺠﺎرت ﺧﻮد

اﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮآن
راﻫﮑﺎر
ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺮدن دﺳﺘﻮرات و ﻫﺪاﯾﺖﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ در درون ﺧﻮد

راه اﻓﺘﺎدن ﻧﻬﻀﺖ اﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮآن در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
رواج ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر

