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های فراموش شده و مبعوث کردن خردهای دفن شدهو یاد آوردی نعمتها به فطرت انسانی و رسنوشت انسانیت با رشف و کرامت بازگشت انسانبکارگیری خرد و اندیشه، یکی از علل بعثت پیامرب و پیامربان بزرگ الهیاهمیت معنا

رضورت

های راه نورانی پیغمرباننهراسیدن از مشکالت و دشواری 

استفاده از مفاهیم قرآنی به درستی 

درک پیام پیامربان 

درست فهمیدن اسالم و قرآن و رسیدن به عمق تعالیم پیامرب اسالم به 
یی اندیشه برشی و اسالمیواسطه نانی میزان عقل و خرد و با راهن جا نیفتادن پیام اسالم برای مسل ارزیابی

شاهد
نان به خاطر اسالم قتل عام مسل

ن بودن در یک کشور در مرکز آفریقامورد تجاوز و قتل و ظلم قرار گرف فردی  به دلیل مسل
دزدیدن دخرتهای مردم توسط افرادی به نام اسالم

گناه به نام اسالمهای بیرفتار ظاملانه با انسان

مهجور کردن قرآن و نگاه غلط به مفاهیم آنمنشأ

ی اودیدن دست دشمن و فهمیدن انگیزه

مقابله علنی دشمنانی در دنیای امروز با اسالم به وسیله ایجاد اختالف علت اهمیت

زبدگان و نخبگان مخاطب اصلی

مصداق
راه انداخ جنگ شیعه و سنی

ی تحریکات قومی و طائفیافزایش لحظه به لحظه

به وجود آوردن شیعه هراسی و ایران هراسی 

نی و عقیدتی برای به جان هم انداخ نان به وسیله ایجاد تحریکات ای های استکباری دستمسل

هدف
های استکباریپوشیده و مخفی نگه داش مشکالت دستگاه

محفوظ نگه داش رژیم غاصب صهیونیستی

ی خاورمیانههای استکباری در منطقهحل کردن تضادهای موجب شکست سیاست

های استکباری خودشانهای استکباری به هدفرسیدن دستگاه

ن جاهلیتی که پیامرب برای زدودن ترویج ه
آن مبعوث شد توسط دستگاه سیاسی غرب 

نان به ترویج جاهلیت توسط دستگاه سیاسی غرب توجه ملس راه مقابله

عدالتی، نادیده گرف کرامت انسان و عمده کردن نیازها و مسائل جنسی ی بیمشاهده
دن رایج فاسد غربی جاهلیت زمان پیامرب در 

شاهد
دن غربیتربج زنانه یکی از عمده ترین مظاهر جاهلیت اولی و 

مجهز بودن جاهلیت غربی به تبلیغات مدرن و پوشاندن حقایق از چشم مردم راهربد

شناخ حقیقی جبهه دشمن امت اسالمی
شناخت دوستان مکمل

نان با دشمنانشانآشفتگی و ضعف امت اسالمی به واسطه ی همدست شدن مسل برای زدن دوستان و برادران خود  شناسیآسیب
نداش بصیرتمنشأ

گیرینتیجه
نیاز امروز اسالم به بصیرت

نیاز امروز اسالم به اتحاد، عبور از اختالفات جزئی و عقیدتی و تشکیل امت واحده

رسکوب شدنی نبودن بیداری اسالمیتالش دشمنان اسالم برای رسکوب  بیداری اسالمی به وجود آمدهعلت اهمیت نان در هر نقطهبرافراشته شدن پرچم اعتزاز به اسالم و نیرومند شدن دلیلپاسخ ای از عااحساس هویت اسالمی در مسل

انجام شدن مسئولیت بزرگ ملت ایران
در زمینه بیداری اسالمی در حال حارض و در آینده  نقطه مطلوب

ی مبارزه درپی سنگرهای الزم برای ادامهفتح پی
عدالتی توسط ملت ایران با ظلم و جهل و بی پیش بینی

وجود مشکالت بر رس راه زندگی چالش

اتحاد درونیراهکار

احساس دلیری در مقابل دشمن و نرتسیدن از دشمن

ی رصیح الهیی الهی نرصت به عنوان وعدهاحساس امید به وعده

اعتقاد به پیام بعثت

اعتقاد به قرآن

مناسبزمینه
های گوناگونمشغول بودن مسئولین با احساس مسئولیت در عرصه

تازه نفس و آماده به کار بودن دولت

ن به خدا ن بودن و ای ند بودن دولت به خاطر اعتزال به اسالم، مسل عز

برخوردار بودن ملت ایران از توفیق و کمک الهی در گذشته

های دارای خرد و تدبیرو تقرب الی هللا توسط انسان تحمل مشکالت برای رسیدن به عزت و رشف انسانیراه حل

سک به والیت شیطان و دشمنان اسالم و برشیتتحمیل ذلیالنهآسیب شناسی های بی خردبه جای والیت الهی توسط انسانی مشکالت زندگی و 

یک امر رایج در میان خود توسط جامعه اسالمیقرار دادن نیروی فکر و به کارگیری اندیشه و خرد به عنوان حل مشکالت برشی و عمده مشکالت جامعه اسالمی  رشط

» َو قَرَن ىف بُیوتِکَُن َو التََربَجَن تََربَُج الجَهِلِیَِة االُوَىل « مؤید ۳۳سوره ى احزاب، بخىش از آیه ى 

» َو یُثیروا لَهُم دَفائَِن العُقول...  لِیَستَأدُوُهم مِیثاَق فِطرَتِِه َو یُذَکِروهُم مَنِىسَ نِعَمتِِه « 
۱نهج البالغه، خطبه ى   مؤید

۷سوره ى محمد، بخىش از آیه ى  ؛»  اِن تَنُرصوا َهللاَ یَنُرصکُم وَ یُثَبِت اَقدامَکُم « مؤید

سک یافته به عبادت شوندگان نابکارنتیجه بدست نیامدن عزت برای انسان های بی خرد 

بدست آوردن عزتهدف

نتیجه


