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چکیده:
ّدف از ارائِ ایي هقالِ بررسی آهَزُّای اسالهی ٍ چگًَگی بْرُگیری از آًْا برای هقابلِ با جٌگ ًرهی
است کِ بَیژُ در دِّّای اخیر بر ضد ًظام اسالهی ٍ حرکت رٍ بِ رضد آى در عرصِ بیي الوللی ٍ جْاًی
آغاز ٍ پیگیری ضدُ است .برای دستیابی بِ ّدف ایي هقالِ ابتدا با بْرُگیری از رٍش تحلیل هفَْهی
آهَزُّای اسالهی ٍ هفاّین اساسی ٍ بٌیادی هطرح ضدُ در دیي اسالمً ،ظیر جْاد ،هعاد ،اهت ٍ  ...با تکیِ
بر آیات قرآى کرین ٍ در صَرت لسٍم رٍایات ٍ احادیث هَرد تجسیِ ٍ تحلیل قرار هیگیرد ٍ سپس
سرفصلْایی از آهَزُّای اسالهی بِ عٌَاى ًوًَِ هطرح ٍ لسٍم بْرُگیری از آًْا برای هقابلِ با جٌگ ًرم
دضوي کِ بِ جدال جدی ٍ برًاهِریسیضدُ با اًدیطِّای اسالهی برخاستِ است؛ گَضسد خَاّد ضد.
یافتِّا ٍ ًتایج ایي پژٍّص در چٌد سر فصل خالصِ هیضَد:
- 1آهَزُّای اسالهی از قابلیت ٍ تَاًوٌدیّای الزم برای تَسعِ ٍ ترٍیج در سطح جْاًی برخَردار
است ٍ باید آًْا را تبییي ًوایین ٍ تحقق ٍ گسترش ایي آهَزُّا را بِ عٌَاى یک ّدف اساسی در
تواهی برًاهِریسیّا ٍ در ّوِ سطَح هَرد تَجِ قرار دّین.
- 2جاهعِ اسالهی با بْرُگیری از آهَزُّای قرآًی ٍ اسالهی تَاى دستیابی بِ جاهعِ الگَ در سطح
جْاًی را دارد ٍ از طریق ایي الگَسازی ،اهکاى رٍیارٍیی جدی ٍ ّوِ جاًبِ با الگَّای غربی ٍ
جٌگ ًرم برًاهِریسی ضدُ تَسط غرب ٍجَد دارد.
- 3هقابلِ با جٌگ ًرم بدٍى بْرُ گیری از آهَزُّای اسالهی در ًْایت ًاکارآهد است ٍ قْرا با
ضکست هَاجِ خَاّد ضد.
واژگان کلیدی :آهَزُّای اسالهی ،جٌگ ًرم ،قدرت ًرم ،جْاد ،هعاد ،اهت
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