موضوعات مناسب برای کنگره گام دوم انقالب اسالمی از منظر قرآن و حدیث
تهیه شده توسط حجه االسالم و المسلمین دکتر محمد امینی تهرانی

فصل اول :تبیین سرگذشت  04ساله انقالب
 .1رعایت وحدت اسالمی در خطبهها و سخنرانیها و تبلیغات دینی (الصّالة علی محمّد و علی آله الطّیّبین
الطّاهرین و صحبه المنتجبین)با محوریت آیه واعتصموا بحبل اهلل جمیعا و التفرقوا....
 .2راه های استدامه انقالب اسالمی« با تاکید بر آیهی الذین قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا........
 .3مبنای تشکیل انقالب اسالمی با تاکید بر آیه انما اعظکم بواحده ان تقوموا هلل مثنی و فردی
 .4تاثیر خود سازی در جامعه سازی از نگاه قرآن کریم
 .5مولفه های تاثیرگذار خودسازی و جامعه سازی در شکل دهی تمدن اسالمی از منظر قرآن کریم
 .6تعامل جامعه سازی و تمدن سازی از نگاه قرآن کریم
 .7مولفه های وفاداری به نظام اسالمی با تاکید بر آیه محمد رسول اهلل و الذین آمنوا معه
 .8تبلور منافع دین و دنیا در جامعه اسالمی از منظر قرآن کریم و احادیث
 .9توطئهها ی دشمنان جامعه اسالمی از منظر قرآن کریم با تطبیق بر دشمنی های چهل ساله دشمنان بر علیه
جمهوری اسالمی ایران
 .11عوامل نابودی طاغوت در قرآن و حدیث با تاکید بر احتضار آمریکا و غرب در عصر حاضر
 .11عوامل پایداری در شعارهای دینی با تاکید بر شعارهای اصلی انقالب
 .12عوامل زنده نگهداشتن شعارهای اسالمی در جامعه از منظر قرآن و حدیث
 .13انتقادپذیری مسئوالن و موانع آن از نگاه قرآن و حدیث
 .14آثارو لوازم انتقاد پذیری مسئوالن جامعه اسالمی از منظر قرآن و حدیث
 .15ویژگی های مسئول انتقاد پذیر از منظر قرآن و حدیث
 .16ویژگی های انتقاد صحیح از مسئوالن جامعه اسالمی از نگاه قرآن کریم و روایات
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 .17مولفه های انقالبی بودن در قرآن و روایات
 .18راهکارهای تطبیق زندگی اسالمی با تحوالت نوین در قرآن و حدیث
 .19راهکارهای تحقق اهداف انقالب اسالمی از منظر قرآن کریم و روایات با تاکید بر دیدگاه شهید مطهری
 .21اصول رافت نظام اسالمی با مخالفان داخلی و خارجی از نگاه قرآن کریم
 .21مبانی حمایت از ملل محروم و مستضعف منطقه و جهان در قرآن و روایات
 .22تطبیق نمونه های جوانمردی و مروت جمهوری اسالمی نسبت به صدام در حمله امریکا به عراق و عدم
مقابلهبهمثل از منظر قرآن و حدیث
 .23ریشه های قضاوت های نادرست دشمنان نسبت به جامعه اسالمی از منظر قرآن و حدیث
 .24راهکارهای تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر قرآن و حدیث
 .25راهکارهای زمینهسازی ظهور توسط ایرانیان در روایات فریقین
 .26جایگاه ایرانیان در آینده تمدن اسالمی از منظر قرآن کریم
 .27نقش مطالعه تجارب گذشته در بهرهگیری حوادث احتمالی آینده از نگاه قرآن کریم
 .28عدم اعتماد به رسانههای بیگانه خارجی و داخلی با تاکید برآیه نبا (ان جائکم فاسق بنبا فتبینوا)...
 .29شیوه های برخورد با مشکالت اقتصادی از نگاه قرآن کریم
 .31تبیین علل توانمندی های نظام اسالمی در حال حاضر در عرصه علمی از نگاه قرآن و روایات
 .31تبیین علل توانمندی های نظام اسالمی در حال حاضر در عرصه سیاسی از نگاه قرآن و روایات
 .32تبیین علل توانمندی های نظام اسالمی در حال حاضر در عرصه نظامی از نگاه قرآن و روایات
 .33تبیین علل توانمندی های نظام اسالمی در حال حاضر در عرصه امنیتی از نگاه قرآن و روایات
 .34تبیین علل توانمندی های نظام اسالمی در حال حاضر در عرصه اقتصادی از نگاه قرآن و روایات
 .35نقش والیت در توانمندی های نظام اسالمی از نگاه ثقلین
 .36گونه شناسی فسادهای طواغیت در قران و حدیث با تطبیق بر ابعاد فساد حکومت پهلوی
 .37عوامل عقب افتادگی جامعه اسالمی در عرصه علمی از منظر قرآن و روایات با تطبیق بر حکومت پهلوی
 .38عوامل عقب افتادگی جامعه اسالمی در عرصه اقتصادی از منظر قرآن و روایات با تطبیق بر حکومت پهلوی
 .39عوامل عقب افتادگی جامعه اسالمی در عرصه نظامی از منظر قرآن و روایات با تطبیق بر حکومت پهلوی
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 .41نقش استعمار در فساد امت ها از منظر قرآن و حدیث با تاکید بر حکومت پهلوی
 .41تعامل جمهوریت و اسالمیت از منظر قرآن و روایات
 .42تبیین تضادهای کمونیسم با اسالم
 .43علل توجه و محبت جهانیان به جامعه اسالمی از نگاه قرآن و روایات
 .44علل و آثار موفقیت نظام در حل مشکالت طاقتفرسای  41ساله از منظر قرآن و روایات
 .45ریشه های قرآنی و روایی نمونه های جهاد نظامی ملت و جوانان ایران
 .46ریشه های قرآنی و روایی نمونه های جهاد سازندگی ملت و جوانان ایران
 .47ریشه های قرآنی و روایی نمونه های جهاد اقتصادی ملت و جوانان ایران
 .48ریشه های قرآنی و روایی نمونه های جهاد علمی ملت و جوانان ایران
 .49تفاوت های پیشرفتهای  41ساله انقالب با انقالب فرانسه با تطبیق بر آیات و روایات
 .51تفاوت های پیشرفتهای  41ساله انقالب با انقالب شوروی با تطبیق بر آیات و روایات
 .51تفاوت های پیشرفتهای  41ساله انقالب با انقالب هند با تطبیق بر آیات و روایات
 .52ریشه های قرآنی و روایی شعار «ما می توانیم»
 .53علل انحطاط تاریخی طوالنی ایران در قبل از انقالب از نگاه قرآن و حدیث
 .54تبدیل سلطنت استبدادی به حکومت مردمساالری دینی از نگاه قرآن و حدیث با تاکید بر آیه ...فمن یکفر
بالطاغوت و یومن باهلل .....
 .55روش های تبدیل تهدید تحریم به فرصت شکوفایی توانمندیهای داخلی و معرفی نمونههای آن از نگاه
قرآن و حدیث
 .56مبانی دفاع از تمامیت ارضی کشور در برابر توطئههای اشغال خارجی و تجربه داخلی از نگاه قرآن کریم
 .57راهکارهای دفاع از تمامیت ارضی کشور در برابر توطئههای اشغال خارجی و تجربه داخلی از نگاه قرآن
کریم
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 .58ضرورت ثبات و امنیت مرزها از نگاه قرآن و حدیث
 .59راهکارهای ثبات و امنیت مرزها از نگاه اسالم
 .61موانع ثبات و امنیت مرزها از نگاه اسالم
 .61اهمیت و علل توجه به مرزها از منظر صحیفه سجادیه
 .62نقش مردم در دفاع و مبارزه با فتنههای داخلی در قرآن و حدیث با تطبیق برمصادیق چهل ساله انقالب
اسالمی
 .63دموکراسی از نگاه قرآن و روایات با تاکید بر جایگاه انتخابات
 .64جایگاه انتخابات در جامعه اسالمی از نگاه قرآن و روایات
 .65چرایی و آثار کمیته امداد در قرآن و حدیث
 .66چرایی و راهکارهای تقویت شرکت های دانشبنیان در نگاه قرآن و حدیث
 .67علل رسیدن ایران به رتبههای باالی جهانی در رشتههای مختلف از نگاه قرآن و حدیث
 .68جلوههای جذاب مشارکت مردم در انقالب با تاکید بر ریشه های قرآنی و روایی
 .69علل و آثار مشارکت ملی و یاریرسانی به آسیب دیدگان در حوادث طبیعی و غیرمترقبه از نگاه قرآن و
حدیث
 .71عوامل و راهکارهای ارتقاء بینش سیاسی مردم نسبت به انقالب و مسائل داخلی جامعه اسالمی از نگاه اسالم
 .71عوامل و راهکارهای ارتقاء بینش سیاسی مردم نسبت به حوادث و تحوالت بینالمللی از نگاه قرآن و
روایات
 .72راهکارهای دشمنان بر جلوگیری از ارتقاء بینش سیاسی مردم از نگاه اسالم
 .1هدف مقام معظم رهبری از شمردن دستاوردهای انقالب ،اطالعرسانی موفقیتهای سترگ این انقالب و نظام اسالمی به
جامعه است تا در اثر تبلیغات شوم و سیاه نمائیهای رسانههای دشمنان و بزرگنمائی کاستیهای موجود دچار یأس نشوند.
شایسته است تمام متصدیان امر بهویژه مسئوالن حوزوی همین رسالت را بهصورت گسترده در دستور کار معاونتها و مراکز
وابسته خویش قرار دهند.
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 .73ریشه های قرآنی و روایی ارتقاء بینش سیاسی نوجوانان و نونهاالن در انقالب اسالمی و بیان نمونه های آن
در عصر حاضر
 .74خدمات به محلههای فقیرنشین شهرها و شهرستانهای دور و روستاها با تطبیق بر ریشه های قرآن و روایی
آن
 .75مستندهای قرآن و روایی سیره اخالقی رفتار امام خمینی ره
 .76مستندهای قرآن و روایی سیره عبادی رفتار امام خمینی ره
 .77مستندهای قرآن و روایی سیره اجتماعی رفتار امام خمینی ره
 .78مستندهای قرآن و روایی سیره خانوادگی رفتار امام خمینی ره
 .79مستندهای قرآن و روایی سیره سیاسی رفتار امام خمینی ره
 .81مستندهای قرآن و روایی سیره اخالقی رفتار آیت اهلل خامنه ای زیدعزه
 .81مستندهای قرآن و روایی سیره عبادی رفتار آیت اهلل خامنه ای زیدعزه
 .82مستندهای قرآن و روایی سیره اجتماعی رفتار آیت اهلل خامنه ای زیدعزه
 .83مستندهای قرآن و روایی سیره خانوادگی رفتار آیت اهلل خامنه ای زیدعزه
 .84مستندهای قرآن و روایی سیره سیاسی رفتار آیت اهلل خامنه ای زیدعزه
 .85علل رواج فساد اخالق در ایران قبل از انقالب و مقایسه آن با اآلن از نگاه قرآن و حدیث
 .86مقایسهای بین محورهای اخالقی و معنوی قبل و بعد از انقالب و ریشه های اسالمی آن
 .87فساد اخالقی غرب و کشورهای زیر سلطه غرب از منظر قرآن و روایات
 .88چرایی و آثار تالشهای غرب برای ترویج فساد در ایران از نگاه قرآن و حدیث
 .89عوامل غفلت مسئوالن جامعه اسالمی نسبت به رشد جامعه از نگاه قرآن و حدیث
 .91تبیین مولفه های «همت بلند ،هوشیاری در برابر توطئه ،سرعت عمل ،ابتکار در حفظ و استمرار انقالب
اسالمی» از نگاه قرآن و حدیث
 .91راهکارهای حضور جوانان در عرصه مدیریت از نگاه قرآن و روایات
 .92راهکارهای حضور جوانان در عرصهکارگزاری از نگاه قرآن و روایات
 .93راهکارهای حضور جوانان در عرصهاندیشمندی از نگاه قرآن و روایات
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 .94راهکارهای حضور جوانان در عرصه سیاسی از نگاه قرآن و روایات
 .95راهکارهای حضور جوانان در عرصهاقتصادی از نگاه قرآن و روایات
 .96راهکارهای حضور جوانان در عرصهفرهنگی از نگاه قرآن و روایات
 .97راهکارهای حضور جوانان در عرصهبینالملل از نگاه قرآن و روایات
 .98راهکارهای حضور جوانان در عرصه فعالیت های دینی و مذهبی از نگاه قرآن و روایات
 .99راهکارهای حضور جوانان در عرصهمعنویت از نگاه قرآن و روایات
.111

راهکارهای حضور جوانان در عرصهاجرای عدالت اجتماعی از نگاه قرآن و روایات

.111

نقش طالب جوان در پیشرفت جامعه اسالمی از نگاه قرآن و روایات

.112

نقش جوانان در فعالیت های جهادی از نگاه قرآن و روایات

.113

نقش مجامع علمی و دانشگاهی در تقویت نظام اسالمی از نگاه قرآن و سیره

.114

نقش تحقیقات علمی و پایان نامه ها ،در فرهنگ سازی و ایجاد گفتمان اسالمی

.115

اصول و راهکارهای تعامل با کشورهای همسایه از منظر قرآن وحدیث

.116

راهکارهای شناسایی ظرفیتهای استفادهنشده انسان از منظر قرآن و حدیث

.117

راهکارهای شناسایی ظرفیتهای استفادهنشده عالم طبیعت از منظر قرآن و حدیث

.118

گونه های ظرفیت های انسان در قرآن و حدیث

.119

گونه های ظرفیت های انسان در قرآن و حدیث

.111

راهکارهای مطالعه طبیعت با تاکید بر آیه (....استعمرکم )....

.111

راهکارهای و دالیل قرآنی و روایی نگاه خوشبینانه به آینده و فرهنگسازی آن در جامعه

.112

ریشه های قرآنی و روایی ناامیدی مسئوالن و مدیران جامعه اسالمی

.113

علل قرآنی و روایی اقدامات دشمن برای مأیوس سازی مردم

.114

مصادیق قرآنی وروایی اقدامات دشمن برای مایوس سازی مردم

.115

جایگاه خبرهای دروغ و تحلیلهای مغرضانه ،در مایوس سازی مردم از نگاه قرآن وروایات

.116

جایگاه پنهان کردن جلوههای امیدبخشی در مایوس سازی مردم از نگاه قرآن و روایات
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.117

جایگاه پررنگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان یا انکار محسنات بزرگ در مایوس سازی

مردم از نگاه قرآن و روایات
.118

نقش احزاب و گروه های داخل جامعه اسالمی در مأیوس سازی مردم از منظر قرآن وحدیث

.119

راهکارهای شکست محاصره تبلیغاتی دشمن از منظر قرآن و حدیث

.121

مبانی و راهکارهای قرآنی و روایی نشان دادن کثرت رویشها نسبت به ریزشها در جامعه اسالمی

.121

مقایسه ویژگیهای مدیران امین و مدیران خائن از نگاه قرآن و حدیث

.122

علل خیانت مسئوالن به نظام اسالمی از نگاه قرآن و حدیث

.123

عوامل جلوگیری از خیانت مسئوالن به نظام اسالمی از نگاه قرآن و حدیث

.124

نقش رهبری در شکست محاصره تبلیغاتی دشمن از منظر قرآن و روایات

.125

نقش رهبری در تقویت وفاداری مسئوالن به نظام اسالمی از منظر قرآن و حدیث
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فصل سوم :توصیهها و رسالت های بزرگ هفتگانه برای گام دوم انقالب
 .1علم و پژوهش:

.126

رابطه علم و دین از منظر قرآن و حدیث

.127

روش های مدیریت دانش به منظور تولید ثروت و قدرت از نگاه قرآن و حدیث

.128

نقش دانش غرب در تولید ثروت و قدرت و راهکارهای جهت دهی صحیح به آن در قرآن و

حدیث
.129

تفاوت مولفه های سبک زندگی غربی و زندگی اسالمی

.131

راهکارهای تحمیل سبک زندگی غربی به ایران و کشورهای اسالمی از نگاه قرآن و روایات

.131

راهکارهای قرآنی و روایی تقویت خودباوری در عرصه های اجتماعی و سیاسی

.132

عوامل قرآنی و روایی شتاب رشد علمی ایران

.133

نقش دانشمندان مسلمان در رشد علم

.134

نقش قرآن و حدیث در رشد علم در جوامع اسالمی

.135

تعریف جهاد علمی و راهکارهای انجام آن توسط جوانان در قرآن و حدیث

 .2معنویت و اخالق:
.136

راهکارهای وصول جوانان به ارزش های اخالقی از نگاه قرآن و حدیث

.137

راهکارهای همکاری دستگاههای حکومتی برای گسترش فضائل اخالقی از نگاه قرآن و حدیث

.138

صفات اخالقی و معنوی حاکمان و کارگزاران جامعه اسالمی از منظر قرآن وحدیث

.139

عوامل رواج معنویت در جامعه توسط حکومت از نگاه قرآن وحدیث

.141

نقش و راهکارهای میدان دادن و کمک کردن به نهادهای اجتماعی برای ترویج معنویت از

نگاهقرآن و حدیث
.141

راهکارهای مقابله با ترویج فساد از نگاه قرآن و روایات
8

.142

راهکارهای مدیریت و پیشگیری از تأثیر ابزار رسانههای پیشرفته در فساد اخالق نوجوانان از نگاه

قرآن و سیره
.143

مبانی و دالئل قرآنی و حدیثی اقدام نهادهای غیر حکومتی در پیشگیری از تأثیر سوء رسانه ها

 .3اقتصاد:
.144

نقش اقتصاد بهعنوان عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور از منظر قرآن و حدیث

.145

نقش ریشهکنی فقر در رشد معنویت از منظر قرآن و حدیث

.146

راهکارهای قرآنی و روایی ایجاد اقتصاد مستقل

.147

راهکارهای قرآنی و حدیثی تولید باکیفیت و انبوه

.148

دالئل و راهکارهای قرآنی و حدیثی اجرای عدالت در توزیع امکانات کشور

.149

دالئل و راهکارهای تحقق فرهنگ قناعت در جامعه اسالمی

.151

دالئل و راهکارهای مبارزه با اسراف در جامعه اسالمی

.151

راهکارهای تقویت مدیریت قوی و عالمانه در حوزه اقتصادی و مبارزه با ضعفهای مدیریتی در

این عرصه از نگاه قرآن و حدیث
.152

روش های قرآنی و حدیثی اصالح عیوب ساختاری در حوزه مدیریت اقتصادی

.153

دالئل قرآنی و حدیثی مبارزه با وابستگی اقتصاد به نفت

.154

مبانی قرآنی و حدیثی تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی

.155

نقش نیروی انسانی در رشد اقتصادی جامعه اسالمی

.156

دالئل و راهکارهای قرآنی و حدیثی ایجاد توازن در بودجهبندی بخشهای اقتصادی

.157

عوامل قرآنی و روایی ثبات بخشی به سیاستهای اقتصادی

.158

دالئل و راهکارهای قرآنی و حدیثی پرهیز از هزینههای زائد و غیرضروری

.159

مبانی قرآنی و حدیثی حل بحران بیکاری جوانان

.161

دانشبنیان کردن فعالیتهای اقتصادی از منظر قرآن و حدیث

.161

بهکارگیری مغزهای اقتصادی مؤمن ،انقالبی و جوان برای تدبیر اقتصادی از نگاه اسالم
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.162

آثار و ثمرات تسلیم در برابر استعمار از نگاه قرآن و حدیث

.163

نقش رسانه های خبری در ایجاد روحیه مقاومت از نگاه قرآن و حدیث
عدالت و مبارزه با فساد:

.0
.164

مبانی قرآنی و حدیثی مبارزه با مفاسد اقتصادی

.165

آثار مبارزه با مفاسد اخالقی از نگاه قرآن و حدیث

.166

راهکارهای قرآنی و حدیث مبارزه با مفاسد سیاسی

.167

مصداق شناسی مفاسد سیاسی از نگاه قرآن وحدیث

.168

راهکارهای قرآنی و حدیثی مبارزه با وسوسه مال پرستی و ثروتاندوزی حرام

.169

راهکارهای قرآنی و حدیثی مبارزه با جاهطلبی و ریاست دوستی

.171

روش های قرآنی و حدیثی ترویج زهد و ساده زیستی در بین مسئوالن دستگاهها و شخصیتهای

برجسته
.171

جلوههای فراوان سالمت مسئوالن نظام با مستندسازی قرآنی و حدیثی

.172

ویژگیهای اقتصادی مسئوالن جامعه اسالمی

.173

نقش تقویت ایمان مسئوالن و کارمندان جهت پیشگیری از فسادگرائی در قرآن و حدیث

.174

نقش نظارت حکومت در جلوگیری از فساد از نگاه قرآن و سیره

.175

ریشه های فساد اقتصادی مسئوالن جامعه اسالمی در قرآن و حدیث

.176

مستندسازی قرآنی و حدیثی گامهای بلند انقالب در تحقق عدالت

.177

عدالت مطلوب از نگاه قرآن و حدیث

.178

راهکارهای قرآنی و حدیثی حساس کردن کارمندان و مسئوالن نسبت به عدالتها و بیعدالتیها

.179

راهکارهای قرآنی و حدیثی مبارزه با شکافهای اقتصادی

.181

دالئل و راهکارهای قرآنی و حدیثی شناسایی و مبارزه با ویژه خواران

.181

راهکارهای حمایت از اقشار آسیب پذیر در قرآن و سیره

.182

نقش و چرایی انتخاب جوانان الیق برای مبارزه با بیعدالتیها از نگاه قرآن و حدیث
10

استقالل و آزادی:

.5
.183

تبیین مفهوم اسالمی استقالل

.184

تبیین مفهوم اسالمی آزادی صحیح

.185

جایگاه و ارزش استقالل و آزادی به انسان در قرآن و حدیث

.186

وظیفه حاکمان در تأمین استقالل و آزادی از نگاه قرآن و حدیث

.187

مستند سازی قرآنی و حدیثی نقش صدها هزار انسان شجاع و فداکار در تحصیل استقالل و آزادی

ایران
.188

تفاوت استقالل با زندانی کردن سیاست و اقتصاد در داخل مرزهای کشور از نگاه قرآن و حدیث

.189

تفاوت آزادی با رهایی جامعه از اخالق و قانون و ارزشهای الهی و حقوق عمومی از نگاه قرآن و

حدیث
عزت ملی ،روابط خارجی ،مرزبندی با دشمن:

.6

.191

معرفی عزت در معارف دینی و نقش آن در روابط بینالملل

.191

معرفی حکمت در معارف دینی و نقش آن در روابط بینالملل

.192

معرفی مصلحت از نگاه دین و نقش آن در روابط بینالملل

.193

بیداری اسالمی معاصر ،عوامل ،موانع و راهبردها

.194

مقاومت اسالمی در برابر صهیونیسم و سلطه غرب

.195

ریشه یابی قرآنی و حدیثی زمینگیر شدن دولتهای مرتجع و مزدور آمریکا در حمله به ملتهای

مظلوم
.196

الگوی مدیریت جهادی در قرآن و حدیث با تاکید بر نقش جوانان

.197

مرزبندی دقیق روابط ایران با دول استعماری از نگاه قرآن و حدیث

.198

انواع تهدیدهای پوچ دول استعماری از نگاه قرآن و حدیث

.7

سبک زندگی:
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.199

تعریف شاخصههای سبک زندگی اسالمی مطابق در قرآن و حدیث

.211

اقدامات غرب برای ترویج سبک زندگی غربی در ایران و راهکارهای قرآنی مقابله با آن

.211

دالیل مفید نبودن مذاکره ایران با آمریکا از نگاه قرآن و حدیث

.212

خسارتهای فراوان تهاجم غرب علیه سبک زندگی اسالمی و ترویج زندگی غربی در ایران با

تاکید بر مستندات قرآنی و حدیثی
.213

راهکارهای مقابله جهادی و هوشمندانه با ترویج زندگی غربی در ایران از نگاه قرآن و حدیث

.214

تطبیق پیشرفت های جهموری اسالمی با تاکید بر آیه  22فتح« :مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ

الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ تَراهُمْ رُکَّعاً سُجَّداً یَبْتَغُونَ فَضْالً مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً سِیماهُمْ فِی
وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلِکَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْراةِ وَ مَثَلُهُمْ فِی الْإِنْجِیلِ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ
فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ
أَجْراً عَظِیماً»
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.245

عوامل رشد سیاسی از منظر قرآن وحدیث

.246

عوامل رشد اقتصادی از منظر قرآن و حدیث

.247

ابعاد رشد از منظر فریقین و تطبیق آن بر جمهوری اسالمی

.242

نقش تقوی در رشد سیاسی جامعه اسالمی

.242

نقش توبه در رشد اجتماعی مسلمانان

.214

ماهیت رشد و تاثیر آن در اقتصاد اسالمی آیات مرتبط :وَ ابْتَلُوا الْیَتامى  ...فَإِنْ آنَسْتُمْ

مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ  ....نساء (6 )4
وَ ال تَقْرَبُوا مالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ  3...انعام (152 )6
وَ ال تَقْرَبُوا مالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ  ....اسراء (34 )17

 2طباطبايى ،محمدحسين ،ترجمه تفسير الميزان02 ،جلد ،جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،دفتر انتشارات اسالمى  -ايران  -قم ،چاپ 4731 ،5 :ه.ش.
 «.3بلوغ أشد» يتيم ،رسيدن به هجده سالگى است (.تفسير غريبالقرآن ،ص )691
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وَ أَمَّا الْجِدارُ فَکانَ لِغُالمَیْنِ یَتِیمَیْنِ فِی الْمَدِینَةِ وَ کانَ تَحْتَهُ کَنْزٌ لَهُما وَ کانَ أَبُوهُما صالِحاً فَأَرادَ رَبُّکَ أَنْ یَبْلُغا أَشُدَّهُما
وَ یَسْتَخْرِجا کَنزَهُما رَحْمَةً مِنْ رَبِّکَ وَ ما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِی ذلِکَ تَأْوِیلُ ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَیْهِ صَبْراً.
.211

نقش دعا در رشد رهبران الهی از دیدگاه قرآن

.212

نقش دعا در رشد جامعه

.213

نقش دعا در مدیریت سیاسی و نظامی با تاکید بر نمونه های دفاع مقدس

.210

نقش دعا در مدیریت اقتصادی با تاکید بر نمونه های چهل ساله انقالب اسالمی

آیات مربتط:
وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ کُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَالثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ
أَرْبَعِینَ سَنَةً قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الَّتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلى والِدَیَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَ أَصْلِحْ لِی
فِی ذُرِّیَّتِی إِنِّی تُبْتُ إِلَیْکَ وَ إِنِّی مِنَ الْمُسْلِمِینَ .احقاف (15 )46
وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ کُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَالثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ
أَرْبَعِینَ سَنَةً قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الَّتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلى والِدَیَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَ أَصْلِحْ لِی
فِی ذُرِّیَّتِی إِنِّی تُبْتُ إِلَیْکَ وَ إِنِّی مِنَ الْمُسْلِمِینَ .احقاف (15 )46
.215

حفظ حریم مسلمانان و آبروی مسلمانان در نظام اسالمی با تاکید بر آیه وَ جاءَهُ قَوْمُهُ

یُهْرَعُونَ إِلَیْهِ وَ مِنْ قَبْلُ کانُوا یَعْمَلُونَ السَّیِّئاتِ قالَ یا قَوْمِ هؤُالءِ بَناتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ ال تُخْزُونِ فِی
ضَیْفِی أَ لَیْسَ مِنْکُمْ رَجُلٌ رَشِیدٌ .هود (78 )11
.216

الگوهای رشد در قرآن و حدیث (راشدون)

.217

راهکارهای تشخیص رشد سیاسی و اقتصادی با تاکید بر آیه وَ ابْتَلُوا الْیَتامى حَتَّى إِذا

بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ  4...نساء (6 )4
.212

نقش روش مقایسه در رشد انسان با تاکید بر آیه (ال اکراه فی الدین)

.212

نقش آزادی در رشد انسان با تاکید بر آیه (ال اکراه فی الدین)

.224

نقش رشد در دوری از طاغوت با تاکید بر آیه (ال اکراه فی الدین)

.221

مبانی و راهکارهای کفر به طاغوت

 .)6 ( 4فعل« وابتلوا» بر استمرار داللت دارد (.الميزان ،ج  ،4ص )672
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.222

نقش شهدا در رشد اجتماعی جامعه اسالمی با تاکید بر آیه وَ قالَ الَّذِی آمَنَ یا قَوْمِ

اتَّبِعُونِ أَهْدِکُمْ سَبِیلَ الرَّشادِ .غافر (38 )41
.223

موانع رشد با تاکید بر آیه سَأَصْرِفُ عَنْ آیاتِیَ الَّذِینَ یَتَکَبَّرُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ إِنْ یَرَوْا

کُلَّ آیَةٍ ال یُؤْمِنُوا بِها وَ إِنْ یَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ ال یَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا وَ إِنْ یَرَوْا سَبِیلَ الغَیِّ یَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا  ....اعراف ()7
146
.220

نقش مبارزه با شرک و طاغوت در رشد انسان با تاکید برآیه وَ لَقَدْ آتَیْنا إِبْراهِیمَ رُشْدَهُ

مِنْ قَبْلُ وَ کُنَّا بِهِ عالِمِینَ إِذْ قالَ لِأَبِیهِ وَ قَوْمِهِ ما هذِهِ التَّماثِیلُ الَّتِی أَنْتُمْ لَها عاکِفُونَ .انبیاء ( 51 )21و 52
.225

بررسی عوامل و آثار رشد اصحاب کهف با تاکید بر آیه إِذْ أَوَى الْفِتْیَةُ إِلَى الْکَهْفِ فَقالُوا

رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً وَ هَیِّئْ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً.
.226

اصول تعلیم و تربیت در نظام اسالمی با تاکید بر داستان موسی و خرر

.227

موانع رشد علمی انسان با تاکید بر داستان موسی و خرر

.222

نقش امر به معروف و نهی از منکر در رشد جامعه اسالمی

.222

اهمیت و روش احترام به حقوق اقتصادی مردم با تاکید بر آیه وَ أَمَّا الْجِدارُ فَکانَ

لِغُالمَیْنِ یَتِیمَیْنِ فِی الْمَدِینَةِ وَ کانَ تَحْتَهُ کَنْزٌ لَهُما وَ کانَ أَبُوهُما صالِحاً فَأَرادَ رَبُّکَ أَنْ یَبْلُغا أَشُدَّهُما وَ
یَسْتَخْرِجا کَنزَهُما رَحْمَةً مِنْ رَبِّکَ وَ ما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِی ذلِکَ تَأْوِیلُ ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَیْهِ صَبْراً .کهف (8 )18
.234

چهل سالگی و رشد انسان با تاکید برآیه وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهاً وَ

وَضَعَتْهُ کُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَالثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعِینَ سَنَةً قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْکُرَ
نِعْمَتَکَ الَّتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلى والِدَیَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَ أَصْلِحْ لِی فِی ذُرِّیَّتِی إِنِّی تُبْتُ إِلَیْکَ وَ
إِنِّی مِنَ الْمُسْلِمِینَ 5.احقاف (15 )46
.231

رشد عقلی انسان و تاثیر آن در رشد اجتماعی هُوَ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ

مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ یُخْرِجُکُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّکُمْ ثُمَّ لِتَکُونُوا شُیُوخاً وَ مِنْکُمْ مَنْ یُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَ لِتَبْلُغُوا أَجَلًا
مُسَمًّى وَ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ 6.غافر (67 )41
 «.)2 ( 5و بلغ أربعين سنة» بيان براى زمان« أشد» است (.مجمعالبيان ،ج  ،61 /-9ص )631
 «.)3 ( 6لتبلغوا أشدكم» يعنى حال استكمال نيرو (.همان ،ج  ،8 /-7ص )821
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.232

نقش اطاعت از ولی فقیه در رشد جامعه با تاکید بر نمونه های چهل سال گذشته

.233

عبرت پذیری از تاریخ و نقش آن در پیشرفت جامعه از منظر قرآن و حدیث

.230

عبرت پذیری و نقش آن در خودسازی جامعه

.235

عبرت پذیری و نقش آن در تمدن سازی اسالمی

.236

راهکارهای تمدن سازی در عرصه فرهنگی با تاکید بر آیات قرآن کریم

.237

راهکارهای تمدن سازی در عرصه اقتصادی با تاکید بر آیات قرآن کریم

.232

مولفه های سیاسی تمدن اسالمی در قرآن و حدیث

.232

مولفه های اجتماعی تمدن اسالمی در قرآن وحدیث

.204

موانع عبرت پذیری در حوزه سیاسی

.201

موانع عبرت پذیری در حوزه اقتصادی

.202

جایگاه کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

.203

جایگاه کرامت انسانی در ساختار نظام جمهوری اسالمی ایران

.200

جایگاه کرامت انسانی در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران

.205

راهکارهای ارتقای کرامت انسانی از منظر قرآن و حدیث

.206

موانع تحقق کرامت انسانی در قرآن و حدیث

.207

نقش کرامت انسانی در خودسازی فردی

.202

نقش کرامت انسانی در جامعه سازی اسالمی

.202

نقش کرامت انسانی در دوری از طاغوت

.254

نقش کرامت انسانی در تحقق شعار سیاسی (عزت حکمت و مصلحت)

.251

نقش کرامت انسانی در تعامالت بین المللی از منظر قرآن و حدیث

.252

نقش عدد چهل در رشد معنوی انسان

.253

اسرار عرفانی عدد چهل از منظر قرآن و حدیث

.250

ارتباط دنیا و آخرت در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

.255

موانع رویکرد به آخرت در امور سیاسی و افتصادی

.256

نقش انقالب در ارائه نگاه متوازن به دنیا و آخرت
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.257

نقش باور به آخرت در پیشرفت اقتصادی و سیاسی جامعه اسالمی

.252

نقش باور به آخرت در هنر اسالمی و شهرسازی و معماری اسالمی

.252

تحلیل حیله های فراعنه زمان با تاکید بر آیه  0قصص إِنَّ فِرْعَوْنَ عَال فِی الْأَرْضِ وَ جَعَلَ

أَهْلَها شِیَعاً یَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ یُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ وَ یَسْتَحْیِی نِساءَهُمْ إِنَّهُ کانَ مِنَ الْمُفْسِدِین
.264

آثار یاد نعمت در وحدت و پیشرفت جامعه اسالمی با تاکید بر آیه آلعمران  113 :وَ

اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمیعاً وَ ال تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ
بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَ کُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَکُمْ مِنْها کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُون
.261

آثار یاد نعمت در رشد جامعه اسالمی با تاکید بر آیه المائدة  11 :یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا

اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ یَبْسُطُوا إِلَیْکُمْ أَیْدِیَهُمْ فَکَفَّ أَیْدِیَهُمْ عَنْکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ عَلَى اللَّهِ
فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُون
.262

راهکارهای تحقق آزادی بیان از منظر قرآن و حدیث

.263

نقش آزادی در رشد اجتماعی و سیاسی جامعه

.260

نقش عدالت در جلوگیری از فساد

.265

نقش دین در آزادی انسان از خرافات

.266

راهکارهای تحقق عزت در جامعه اسالمی

.267

عزتمندی جامعه مسلمانان از منظر امام خمینی رحمت اهلل علیه

.262

عزتمندی جامعه مسلمانا از منظر مقام معظم رهبری حفظه اهلل

.262

موانع تحقق عزتمندی جامعه اسالمی از منظر فریقین

.274

عوامل تحقق عزتمندمی جامعه اسالمی از منظر فریقین

.271

راهکارهای تحقق استقالل سیاسی با تاکید بر آیه لن یجعل اهلل للکافرین علی

المومنین سبیال
.272

موانع تحقق استقالل سیاسی از منظر قرآن و حدیث

.273

راهکارهای تحقق استقالل اقتصادی با تاکید بر آیه لن یجعل اهلل للکافرین علی

المومنین سبیال
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.270

موانع تحقق استقالل اقتصادی از منظر قرآن و حدیث

.275

راهکاری تقویت اخوت و برادری در جامعه اسالمی با تاکید بر آیه انما المومنون

اخوه
.276

آثار مواسات و برادری در رشد سیاسی جامعه اسالمی

.277

آثار مواسات و برادری در رشد اقتصادی جامعه اسالمی

.272

نقش مواسات و برادری در رابطه با کشورهای اسالمی

.272

نقش مواسات و برادری در مبازره با طاغوت

.224

نفش مواسات و برادری در رشد نظامی جامعه اسالمی

.221

عوامل انحطاط تمدن اسالمی در اندلس

.222

عوامل رشد تمدن اسالمی در اندلس

.223

عوامل رشد تمدن اسالمی از منظر قرآن و حدیث

.220

نقش استعمار و مستکبران در سقوط تمدن های اسالمی

.225

نقش معنویت در رشد تمدن اسالمی

.226

نقش معنویت در رشد علمی جامعه اسالمی

.227

نقش قرآن در رشد جامعه اسالمی

.222

نقش قرآن در رشد سیاس جامعه اسالمی

.222

نقش قرآن در رشد اقتصادی جامعه اسالمی

.224

نقش اشرافیت و تجمل گرایی در انحطاط جامعه اسالمی با تاکید برآیه وکَم قَصَمنا

مِن قَریَةٍ کانَت ظالِمَةً وانشَأنا بَعدَها قَومًا ءاخَرین فَلَمّا احَسّوا بَأسَنا اذا هُم مِنها یَرکُضون ال تَرکُضوا وارجِعوا
الى ما اترِفتُم فیهِ ومَسکِنِکُم لَعَلَّکُم تُسَلون .انبیاء (13 -11 )21
وکَم اهلَکنا مِن قَریَةٍ بَطِرَت مَعیشَتَها فَتِلکَ مَسکِنُهُم لَم تُسکَن مِن بَعدِهِم الّا قَلیلًا وکُنّا نَحنُ الورِثین .قصص (58 )28
.221

نقش اشرافیت و تجمل گرایی در انحطاط جامعه اسالمی با تاکید برآیه  16سوره

اسراء
.222

نقش اسراف و تبذیر در انحطاط جامعه اسالمی
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.223

نقش فساد اخالقی در انحطاط جامعه اسالمی

.220

نقش اختالف میان مدیران در انحطاط جامعه اسالمی

.225

مبانی مدرنیته از دیدگاه قرآن و حدیث

.226

آثار مدرنیته از نگاه قرآن و حدیث

.227

انعطاف پذیری فرهنگی از دیدگاه قرآن و حدیث

.222

انعطاف پذیری اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث

.222

انعطاف پذیری سیاسی و اجتماعی از دیدگاه قرآن و حدیث

.344

لزوم مرزبندی با دشمنان از منظر قرآن و حدیث

.341

مولفه های انعطاف پذیری سیاسی و اجتماعی از دیدگاه قرآن و حدیث

.342

چالش های تمدن اسالمی از منظر قرآن وحدیث

.343

نوآوریهای اخالقی در نظام اسالمی

.340

نوآوریهای علمی در نظام اسالمی

.345

نوآوریهای سیاسی در انقالب اسالمی

.346

نقش مراکز علمی در تمدن اسالمی با تاکید بر نقش المصطفی

.347

نقش آینده نگری در گام دوم انقالب اسالمی از منظر قرآن و حدیث

.342

بررسی اقتدار و شکوه پوشالین اقوام گذشته با تاکید بر آیه  00فاطر اوَ لَم یَسیروا فِى

االرضِ فَیَنظُروا کَیفَ کانَ عقِبَةُ الَّذینَ مِن قَبلِهِم وکانوا اشَدَّ مِنهُم قُوَّةً وما کانَ اللَّهُ لِیُعجِزَهُ مِن شَىءٍ فِى
السَّموتِ وال فِى االرضِ انَّهُ کانَ عَلیمًا قَدیرا .فاطر ()35
.342

بررسی اقتدار و شکوه پوشالین اقوام گذشته با تاکید بر ِآِیه  2روم اوَ لَم یَسیروا فِى

االرضِ فَیَنظُروا کَیفَ کانَ عقِبَةُ الَّذینَ مِن قَبلِهِم کانوا اشَدَّ مِنهُم قُوَّةً واثارُوا االرضَ وعَمَروها اکثَرَ مِمّا
عَمَروها وجاءَتهُم رُسُلُهُم بِالبَیّنتِ فَما کانَ اللَّهُ لِیَظلِمَهُم ولکِن کانوا انفُسَهُم یَظلِمون .روم (9 )31
.314

انقراض تمدن ها از دیدگاه قرآن با تاکید بر آِیه  6انعام الم یروا کم اهلکنا مِن قبلِهِم

مِن قرنٍ مکَّنهُم فِى االرضِ ما لم نُمکّن لکُم وارسلنا السَّماء علیهِم مِدرارًا وجعلنا االنهر تجرى مِن تحتِهِم
فاهلکنهُم بِذُنوبِهِم وانشأنا مِن بعدِهِم قرنًا ءاخرین .انعام (6 )6
18

.311

انقراض تمدن ها از دیدگاه قرآن با تاکید بر آِیه  05و 06حج فَکَایّن مِن قَریَةٍ اهلَکنها

وهِىَ ظالِمَةٌ فَهِىَ خاوِیَةٌ عَلى عُروشِها وبِئرٍ مُعَطَّلَةٍ وقَصرٍ مَشید افَلَم یَسیروا فِى االرضِ فَتَکونَ لَهُم قُلوبٌ
یَعقِلونَ بِها او ءاذانٌ یَسمَعونَ بِها فَانَّها ال تَعمَى االبصرُ ولکِن تَعمَى القُلوبُ الَّتى فِى الصُّدور .حج ( 45 )22و
46
.312

عوامل انقراض تمدن ها از دیدگاه قرآن و حدیث

.313

نقش استکبار در انقراض تمدن ها با تاکید بر آِیه  73تا  76اعراف والى ثَمودَ اخاهُم

صلِحًا قالَ یقَومِ اعبُدُوا اللَّهَ ما لَکُم مِن الهٍ غَیرُهُ  ...واذکُروا اذ جَعَلَکُم خُلَفاءَ مِن بَعدِ عادٍ وبَوَّاکُم فِى االرضِ
تَتَّخِذونَ مِن سُهولِها قُصورًا وتَنحِتونَ الجِبالَ بُیوتًا فاذکُروا ءاالءَ اللَّهِ وال تَعثَوا فِى االرضِ مُفسِدین قالَ المَلَا
الَّذینَ استَکبَروا مِن قَومِهِ لِلَّذینَ استُضعِفوا لِمَن ءامَنَ مِنهُم اتَعلَمونَ انَّ صلِحًا مُرسَلٌ مِن رَبّهِ قالوا انّا بِما ارسِلَ
بِهِ مُؤمِنون قالَ الَّذینَ استَکبَروا انّا بِالَّذى ءامَنتُم بِهِ کفِرون .اعراف (76 -73 )7
.310

اسراف و انقراض تمدن ها با تاکید بر آیه سوره شعراء کَذَّبَت ثَمودُ المُرسَلین اتُترَکونَ

فى ما ههُنا ءامِنین فى جَنتٍ وعُیون وزُروعٍ ونَخلٍ طَلعُها هَضیم وتَنحِتونَ مِنَ الجِبالِ بُیوتًا فرِهین الَّذینَ
یُفسِدونَ فِى االرضِ وال یُصلِحون فَاخَذَهُمُ العَذابُ انَّ فى ذلِکَ لَأیَةً وما کانَ اکثَرُهُم مُؤمِنین .شعراء ()26
 141و  149 -146و  152و 158
.315

نقش تکذیب مردان الهی و اعراض از یاد خدا در سقوط تمدن ها با تاکید بر آیه

 6انعام الم یروا کم اهلکنا مِن قبلِهِم مِن قرنٍ مکَّنهُم فِى االرضِ ما لم نُمکّن لکُم وارسلنا السَّماء علیهِم
مِدرارًا وجعلنا االنهر تجرى مِن تحتِهِم فاهلکنهُم بِذُنوبِهِم وانشأنا مِن بعدِهِم قرنًا ءاخرین قُل سیروا فِى
االرضِ ثُمَّ انظُروا کیف کانَعقِبةُ المُکذّبین .انعام ( 6 )6و 11
.316

خشونت حاکمان و انقراض تمدن ها با تاکید بر آیات سوره شعراء کَذَّبَت عادٌ

المُرسَلین اتَبنونَ بِکُلّ ریعٍ ءایَةً تَعبَثون وتَتَّخِذونَ مَصانِعَ لَعَلَّکُم تَخلُدون واذا بَطَشتُم بَطَشتُم جَبّارین وجَنتٍ
وعُیون فَکَذَّبوهُ فَاهلَکنهُم انَّ فى ذلِکَ لَأیَةً وما کانَ اکثَرُهُم مُؤمِنین .شعراء ( 123 )26و  128و  129و  131و
 133و  134و 139
.317

مفهوم شناسی طغیان با تاکید بر آیه ان االنسان لیطغی ان رءاه استغنی
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.312

نقش طغیان در سقوط فرد وجامعه با تاکید بر آیه  13-6فجر الَم تَرَ کَیفَ فَعَلَ رَبُّکَ

بِعاد ارَمَ ذاتِ العِماد الَّتى لَم یُخلَق مِثلُها فِى البِلد وثَمودَ الَّذینَ جابُوا الصَّخرَ بِالواد وفِرعَونَ ذِى االوتاد الَّذینَ
طَغَوا فِى البِلد فَاکثَروا فیهَا الفَساد فَصَبَّ عَلَیهِم رَبُّکَ سَوطَ عَذاب .فجر (13 -6 )89
.312

نقش ظلم در سقوط فرد و جامعه با تاکید بر آیه  52-05نمل ولَقَد ارسَلنا الى ثَمودَ

اخاهُم صلِحًا انِ اعبُدوا اللَّهَ فَاذا هُم فَریقَانِ یَختَصِمون وکانَ فِى المَدینَةِ تِسعَةُ رَهطٍ یُفسِدونَ فِى االرضِ وال
یُصلِحون فَانظُر کَیفَ کانَ عقِبَةُ مَکرِهِم انّا دَمَّرنهُم وقَومَهُم اجمَعین فَتِلکَ بُیوتُهُم خاویَةَ بِما ظَلَموا انَّ فى
ذلِکَ لَأیَةً لِقَومٍ یَعلَمون .نمل ( 45 )27و  48و  51و 52
.324

کفران نعمت و سقوط تمدن ها با تاکید بر آیه  15تا  17سبا وشِمالٍ کُلوا مِن رِزقِ رَبّکُم

واشکُروا لَهُ بَلدَةٌ طَیّبَةٌ ورَبٌّ غَفور فَاعرَضوا فَارسَلنا عَلَیهِم سَیلَ العَرِمِ وبَدَّلنهُم بِجَنَّتَیهِم جَنَّتَینِ ذَواتَى اکُلٍ
خَمطٍ واثلٍ وشَىءٍ مِن سِدرٍ قَلیل ذلِکَ جَزَینهُم بِما کَفَروا وهَل نُجزى الَّا الکَفور .سبأ (17 -15 )34
.321

بررسی تمدن های مورد اشاره در قرآن کریم

.322

ویژگی های تمدن بنی اسرائیل در قرآن کریم

.323

ویژگی های تمدن حررت داوود و سلیمان از نگاه قرآن و روایات

.320

نقش مسترعفین در نابودی تمدن های مادی با تاکید بر آیه  137اعراف واورَثنَا القَومَ

الَّذینَ کانوا یُستَضعَفونَ مَشرِقَ االرضِ ومَغرِبَهَا الَّتى برَکنا فیها وتَمَّت کَلِمَتُ رَبّکَ الحُسنى عَلى بَنى اسرءیلَ
بِما صَبَروا ودَمَّرنا ما کانَ یَصنَعُ فِرعَونُ وقَومُهُ وما کانوا یَعرِشون .اعراف (137 )7
.325

نقش انبیاء در عبور دادن جامعه از مراحل سخت با تاکید بر داستان حررت یوسف

در قرآن
.326

علل نابودی تمدن سبا در قرآن و تطبیق آن بر تمدن های مادی معاصر

.327

علل تزلزل و سقوط تمدن ثمود از نگاه قرآن کریم

.322

نقش انبیاء در شکل گیری تمدن پایدار

.322

نقش مردان الهی در تقویت تمدن ها با تاکید بر آیه  23تا  26کهف ویَسَلونَکَ عَن

ذِىالقَرنَینِ قُل سَاتلوا عَلَیکُم مِنهُ ذِکرا انّا مَکَّنّا لَهُ فِى االرضِ وءاتَینهُ مِن کُلّ شَىءٍ سَبَبا قالوا یذَا القَرنَینِ انَّ
یَأجوجَ ومَأجوجَ مُفسِدونَ فِى االرضِ فَهَل نَجعَلُ لَکَ خَرجًا عَلى ان تَجعَلَ بَینَنا وبَینَهُم سَدّا قالَ ما مَکَّنّى فیهِ
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رَبّى خَیرٌ فَاعینونى بِقُوَّةٍ اجعَل بَینَکُم وبَینَهُم رَدما ءاتونى زُبَرَ الحَدیدِ حَتّى اذا ساوى بَینَ الصَّدَفَینِ قالَ انفُخوا
حَتّى اذا جَعَلَهُ نارًا قالَ ءاتونى افرِغ عَلَیهِ قِطرا .کهف ( 83 )18و  84و 96 -94
.334

اوصاف مادی تمدن اسالمی از منظر قرآن کریم

.331

اوصاف مادی تمدن اسالمی با تاکید بر داستان حررت یوسف

.332

جایگاه کشاورزی در تمدن اسالمی با تاکید بر داستان حررت یوسف

.333

نقش انبیای الهی در رشد صنعت با تاکید بر آیات  12و  13سبا ولِسُلَیمنَ الرّیحَ غُدُوُّها

شَهرٌ ورَواحُها شَهرٌ واسَلنا لَهُ عَینَ القِطرِ  ...یَعمَلونَ لَهُ ما یَشاءُ مِن مَحریبَ وتَمثیلَ وجِفانٍ کالجَوابِ وقُدورٍ
راسیتٍ  ....سبأ ( 12 )34و 13
.330

نقش و جایگاه هنر در تمدن اسالمی از دیدگاه قرآن کریم و روایات

.335

سیره پیامبر در برخورد با انتقادات

.336

سیره اهل بیت در برخورد با انتقادات

.337

نقش ایمان رهبران جامعه و توده مردم در رشد تمدن اسالمی با تاکید بر آیه

(آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المومنون)
.332

راهکارهای تقویت شجاعت در مسئوالن جامعه اسالمی از نگاه قرآن کریم

.332

ازدواج صحیح از منظر قرآن کریم با تاکیدبر آیه  27قصص قالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ

إِحْدَى ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَ ما أُرِیدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَیْکَ
سَتَجِدُنِی إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِینَ.
.304

راهکارهای تبدیل تهدیدها به فرصت با تاکید بر داستان حررت یوسف

.301

نقش مولفه های بلوغ اشد ،استواء و قوت در شکل گیری شخصیت جوان از نگاه

قرآن کریم
.302

نقش تعادل و پرهیز از افراط و تفریط در خود سازی با تاکید بر آیه الذین اذا

انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما
.303

مولفه های اعتدال اعتقادی از منظر قرآن کریم

.300

مولفه های اعتدال رفتاری از منظر قرآن کریم
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.305

مولفه های اعتدال سیاسی از منظر قرآن کریم

.306

مولفه های اعتدال امت اسالمی با تاکید بر آیه  103بقره وکذلک جعلنکم أمّة وسطا

لّتکونوا شهداء على النّاس  7....بقره (143 )2
.307

الگوهای اعتدال از منظر قرآن کریم با تاکید بر آِیه  103بقره وکذلک جعلنکم أمّة

وسطا لّتکونوا شهداء على النّاس  8....بقره (143 )2
.302

اعتدال اقتصادی از منظر قرآن کریم با تاکید برآیه  22اسراء والتجعل یدك مغلولةً

إلى عنقک والتبسطها کلّ البسط فتقعد ملومًا مّحسورًا .اسراء (29 )17
.302

مفهوم شناسی «استوی» در قرآن کریم و جایگاه آن در اعتدال انسان

.354

مولفه های تمدن مهدوی با تاکید بر آیه  55نور وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا

الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضى لَهُمْ وَ
لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِی ال یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً وَ مَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ .نور
(55 )24
.351

ریشه های استکبار سیاسی از منظر قرآن کریم

.352

موانع استکبار سیاسی از منظر قرآن کریم

.353

نقش معاد در جلوگیری از استکبار از منظر قرآن کریم و روایات

.350

اصول برخورد با منافقان با تاکید بر آیات 2تا  24بقره

.355

نقش امانتداری در نظام اقتصادی اسالم

.356

نقش نظارت در نظام اقتصادی اسالم

.357

نقش برنامه ریزی در نظام اقتصادی اسالم

.352

اوصاف شهید از نگاه قرآن کریم و روایات

.352

حیات برزخی شهید از نگاه قرآن کریم

.364

راهکارهای دفاع از مقام شهادت از منظر قرآن کریم و روایات

.361

حیات برزخی شهید با تاکید بر آیات سوره آل عمران

 )3 ( 7برداشت بر اين احتمال است كه« شهداء» به معناى حجت باشد (.مجمعالبيان ،ذيل آيه)
 )3 ( 8برداشت بر اين احتمال است كه« شهداء» به معناى حجت باشد (.مجمعالبيان ،ذيل آيه)
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.362

نقش مادر در تربیت فرزندان خداباور با تاکید بر داستان زن عمران در سوره آل

عمران
.363

عوامل استقامت در برابر دشمنان از نگاه قرآن کریم

.360

موانع استقامت در برابر دشمنان از نگاه قرآن کریم

مستندسازی ویژه دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری بر اساس قرآن و حدیث
.365

مستند سازی قرآنی دیدگاه مقام معظم رهبری در تولید علم و دانش

.366

مستند سازی قرآنی دیدگاه مقام معظم رهبری در مبارزه با تهاجم فرهنگی

.367

مستند سازی قرآنی دیدگاه مقام معظم رهبری در شکل گیری تمدن اسالمی

.368

مستند سازی قرآنی و حدیثی دیدگاه مقام معظم رهبری در سبک زندگی اسالمی

.369

مستند سازی قرآنی و حدیثی دیدگاه مقام معظم رهبری در سیاست خارجی جهموری اسالمی

ایران
.371

مستند سازی قرآنی و حدیثی دیدگاه مقام معظم رهبری در مدیریت جهادی

.371

مبانی تفسیری مقام معظم رهبری در آثار تفسیری ایشان

.372

نوآوریهای تفسیری مقام معظم رهبری

.373

روش تفسیری مقام معظم رهبری

.374

مستند سازی قرآنی و حدیثی دیدگاه مقام معظم رهبری در معنویت جامعه اسالمی

.375

مستند سازی قرآنی و حدیثی دیدگاه مقام معظم رهبری در حوزه آموزش و پرورش نظام اسالمی

.376

مستند سازی قرآنی و حدیثی دیدگاه مقام معظم رهبری درباره دانشگاه اسالمی

.377

مستند سازی قرآنی و حدیثی دیدگاه مقام معظم رهبری در استقالل اجتماعی و اقتصادی

.378

مستند سازی قرآنی و حدیثی دیدگاه مقام معظم رهبری در حوزه پیشرفت فردی و اجتماعی

.379

مستند سازی قرآنی و حدیثی دیدگاه مقام معظم رهبری در جنگ نرم

.381

مستند سازی قرآنی و حدیثی دیدگاه مقام معظم رهبری در مولفه های جامعه اسالمی
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.381

مستند سازی قرآنی و حدیثی دیدگاه مقام معظم رهبری در حوزه عدالت اجتماعی

.382

مستند سازی قرآنی و حدیثی دیدگاه مقام معظم رهبری در حوزه علوم انسانی

.383

مستند سازی قرآنی و حدیثی دیدگاه مقام معظم رهبری در حوزه مردم ساالری دینی

.384

مستند سازی قرآنی و حدیثی دیدگاه مقام معظم رهبری در وحدت اسالمی

.385

مستند سازی قرآنی و حدیثی دیدگاه مقام معظم رهبری درباره والیت فقیه

.386

مستند سازی قرآنی و حدیثی دیدگاه مقام معظم رهبری در نظام قضایی اسالم

.387

مستند سازی قرآنی و حدیثی دیدگاه مقام معظم رهبری در تقویت بنیه دفاعی و نظامی کشور

.388

مستند سازی قرآنی و حدیثی دیدگاه مقام معظم رهبری در حمایت از تولید ملی

.389

مستند سازی قرآنی و حدیثی دیدگاه مقام معظم رهبری در عدم مذاکره با آمریکا

.391

مستند سازی قرآنی و حدیثی دیدگاه مقام معظم رهبری در حوزه امنیت

.391

بررسی تطبیقی مستندهای قرآنی و حدیثی دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری در حوزه

وحدت مسلمانان
.392

بررسی تطبیقی مستندهای قرآنی و حدیثی دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری مقابله با

استکبار
.393

بررسی تطبیقی مستندهای قرآنی و حدیثی دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری در حوزه

سیاست خارجی
.394

بررسی تطبیقی مستندهای قرآنی و حدیثی دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری در حوزه تولید

ملی
.395

بررسی تطبیقی مستندهای قرآنی و حدیثی دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری در برخورد با

جریان نفاق
.396

بررسی تطبیقی مستندهای قرآنی و حدیثی دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری در مقابله با

فساد
.397

بررسی تطبیقی مستندهای قرآنی و حدیثی دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری در مقابله با فتنه

های دشمنان
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.398

بررسی تطبیقی مستندهای قرآنی و حدیثی دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری در عدم

مذاکره با آمریکا
.399

بررسی تطبیقی مستندهای قرآنی و حدیثی دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری درباره اوصاف

مدیران و کارگزاران کشورهای اسالمی
.411

بررسی تطبیقی مستندهای قرآنی و حدیثی دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری درباره والیت

فقیه
.411

نقش خانواده در تربیت نسلی مؤمن و انقالبی
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