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 چکیده 

، مجموعه پیچیده ای از علوو   فرهنگ عبارتست ازعنوان پایان نامه راهکارهای تغییر فرهنگ در قرآن می باشد. 

وعواداتی  ها سنتها وبه طور خالصه کلیه آموخته، آداب ورسو ، قوانین ومقررات، اعتقادات، افکار، هنرها، دانشها

تغییرفرهنوگ  ، از ارسوا  رسوو ن وانبیوا    به گونه ای که هدف. کندمی خذأکه یک انسان به عنوان عضو جامعه 

مرد  ونجات آنها از جاهلیت به علم و آگاهی واز شقاوت به سعادت بوده وتوانسته اند بسیاری از مورد  را بوه   

غلط های شاهد تغییر بسیاری از فرهنگ، بزنیم اگرصفحات تاریخ را ورق. سوی کما  نهایی آفرینش سوق دهند

 . خواهیم بود، وجاهلی

هدف از نوشتن این پایان نامه دستیابی به راه های گسترش فرهنگ دینی و راه کارهای تغییور فرهنوگ از من ور    

اهل بایدهای برخورد با ، ارائه دین به شکل صحیح برای گسترش فرهنگ دینی باید به اصو  اماقرآن می باشد. 

همچنین باید توجه داشت که دشمن نیوز  . همچنین نحوه برخورد با افراد معارض یاغیردینی توجه داشت دین و

پو  بایود راهکارهوای مقابلوه بوا      . این زمینه ساکت ننشسته وتهاجم هایی را نسبت به ارزشهای دینوی دارد  در

 . مقابل را دانسته وآنها را به کار گرفتهای فرهنگ

البته باید توجه داشت تبواد   . رودمی در دگرگونی فرهنگها به شمار رفرهنگی دو عامل بسیارمؤث اد  وتهاجمتب 

بورخالف  . شودمی گیرد وفرهنگهای مثبت در آن چینشمی فرهنگی پسندیده ومفیداست زیرا به دلخواه صورت

 ورد تهواجم قورار  گیرد وهمه ارزشهای یک ملوت در آن مو  می تهاجم فرهنگی که به صورت غیرانتخابی صورت

 دهد کوه بوا بوه کوار گورفتن آن     می ثری را ارائهؤقرآن کریم برای تغییر فرهنگ راهکارهای مختلف وم. گیردمی

 . توان بسیاری از فرهنگهای غلط جامعه را به سمت وسوی فرهنگ مثبت ودینی تغییر دادمی
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