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مقدمه

هدف اصلی انبیای الهی تربیت ،رشد و تعالی ،و سعادت واقعی بشریت و ایجاد جامعه
توحیدی بوده است .بعثت پیامبران الهی ،نزول کتب آسمانی ،ارتباط عمیق پیامبران با
مردم جوامع خود و دعوت آنان به پاکی ،درستی و ایمان ،مظهر و مصداق و الگوی
کامل و هوشمندانة اعمال «قدرت نرم» محسوب میشود .بیشک عامل اصلی موفقیت
پیامبران الهی ،نفوذ و تأثیرگذاری آنان بر قلب و روح مردم پاکنهاد است .آنان در مسیر
هدایت انسانها بهسوی کمال ،با دشمنان مختلفی مواجه بودهاند .کسانی که منافع آنان
با اهداف پیامبران الهی در تضاد بوده است .ستمگران ،حاکمان جور ،سالطین و
دنیاپرستان و کفار و مشرکین از این دستهاند .آنان به شیوههای مختلفی از قبیل
شیوههای سخت و نرم به جنگ پیامبران رفتند؛ و پیامبران نیز با دلسوزی و با هدف
رشد و کمال انسانها با آنان به زبان نرم و با شیوههای نرم و در مواردی نیز به
شیوههای سخت مقابله میکردند .قرآن کریم بهعنوان آخرین کتاب آسمانی حاوی
درسهای متعددی از شیوههای جنگ نرم دشمنان الهی و شیوههای مقابله با آن است
که میتواند مورد استفاده همه انسانها بهویژه مسلمانان و در همه زمانها بهویژه زمان
حال قرار گیرد .نظام جمهوری اسالمی ایران نیز در تداوم حرکت انبیای الهی بهمنظور
عمل به فرامین الهی و ایجاد نظام و تمدن اسالمی با هدف سعادت و خوشبختی همه
انسانها شکل گرفت؛ و به دلیل تعارض ذاتی آن با نظام سلطه و استیالی غرب مورد
انواع هجمههای سخت و نرم قرار گرفته است؛ که یکی از مهمترین آن جنگ نرم در
حوزه اعتقادات و باورهای دینی است .ازآنجاکه قرآن کریم بهعنوان منبع اصلی
دستورات و برنامههای اسالم است؛ بنابراین میتواند برای مقابله با جنگ نرم اعتقادی
غرب علیه جمهوری اسالمی ایران مورد استفاده قرار گیرد.
 .4چارچوب مفهومي

جنگ نرم غرب ضد سایر کشورها بر پایة مأموریت گسترش فرهنگ لیبرالیستی شکل
گرفته است .فوکویاما ( )2991در کتاب پایان تاریخ و آخرین انسان ،مدعی شد که با
شکست کمونیست ،تاریخ جهان به هدف و پایان خود رسیده است و این پایان جنگ
ایدئولوژیهاست و مدل فرهنگی دموکراسی لیبرال بهعنوان تنها سیستم سیاسی ابقا شده
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است .از سویی دیگر هانتینگتون در سال  2991نظریة «برخورد تمدنها» را مطرح ساخت
و آن را چارچوب مفهومی یا پارادایم تحلیل رخدادهای بینالمللی ،در دورة بعد از جنگ
سرد ،اعالم کرد .او مدعی است که تمدنهای مختلف امکان نزدیک شدن و گفتگو ندارند
به همین دلیل دنیا باید میان تمدنهای بزرگ تقسیم شود و این تمدنها در مواردی که با
هم سروکار پیدا میکنند ،درمییابند یا تنوعی قرارداد عملی تعامل کنند و در بقیة موارد
هریک در منطقة نفوذ خویش به فعالیت مشغول باشند (صالحی امیری)2111 ،؛ اما نظام
جمهوری اسالمی ایران که متعلق به هیچیک از بلوکهای شرق و غرب نبود بهعنوان
نیروی جدیدی وارد عرصة جهانی شد و مخالفت آشکار خود را با تکقطبی شدن جهان
و استیالی نظام سرمایهداری غربی با اتکای بر قدرت نرم خود اعالم نمود و این سرآغاز
ظهور قدرت جدیدی شد که از طریق اعمال قدرت نرم و برقراری پیوند با ملتها و
نخبگان آزادیخواه جهان ،به مبارزه با نظام سلطه ،برخاست .دشمنان این نظام ابتدا از
طریق بهکارگیری قدرت نظامی و جنگ تحمیلی هشتساله و سپس با محاصرة اقتصادی
طوالنی و شدید به دنبال نابودی آن بودهاند اما ازآنجاکه قدرت این نظام بر مبنای تعالیم
انسانساز الهی ،آزادگی و رهایی ملتها شکل گرفت ،تهاجمات و تهدیدات نظامی و
اقتصادی ضد آن باعث افزایش قدرت نرم آن شد و این امر باعث به چالش کشیدن
مشروعیت نظام سلطه در نزد بسیاری از مردم آزادیخواه جهان بهویژه ،مردم مسلمان شد.
به همین دلیل است که غرب به سردمداری آمریکا با طراحیهای پیچیدهای با اتکای بر
ناتوی فرهنگی و قدرت نرم خود ،و بهکارگیری تمام توان به جنگ نرم با این نظام
پرداخته ،و به دنبال نابودی و یا حداقل ،تغییر رفتار آن میباشد.
الیاسی ( )2111با استفاده از بررسی نظرهای کرمی ( ،)2111ساندرس ( )2111و
میچل ( )1001مهمترین هدفهای جنگ نرم آمریکا و دنیای غرب ،در سایر کشورها را
تغییر ایدئولوژی حاکم و تغییر هویت دینی و ملی شهروندان با تخریب پیشینة تاریخی
آنان ،دستکاری افکار عمومی در جهت خواستههای خود و ضد نظام حاکم ،کاهش
انسجام اجتماعی ،کاهش انسجام در حاکمیت ،تغییر ارزشهای جامعه ،ایجاد استحالة
فرهنگی ،تغییر الگوی سیاسی حاکم و تشدید و تقویت واگرایی قومی برشمرده است
(نائینی .)2119 ،جنگ نرم بهعنوان «ناتوی فرهنگی» نیز نامیده میشود ،در ناتوی فرهنگی
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هدف عمده تغییر رفتار و همسو کردن آنها متناسب با نیات و منویات دشمن است کاری
که با اختالل در قسمت نرمافزاری و اطالعاتی انسان به دست میآید و میدانیم قسمت
نرمافزاری انسان را چیزی جزء جهانبینی ،اعتقادات ،باورها ،هنجارها و ارزشهای فردی
و اجتماعی تشکیل نمیدهد (بابائی .)2119 ،در دین مبین اسالم ،نظام اعتقادات باعث
شکلگیری نوعی از فرهنگ ،ساخت اجتماعی و کنشهای رفتاری میشود که مولد
شکلی از زندگی و حیات دو ساحتی؛ دنیوی -اخروی است .بر مبنای این اعتقادات ،مرگ
نهتنها پایان زندگی انسان نیست بلکه سرآغاز حیات واقعی و مرحله دیگری از حیات
طیبة انسان مؤمن محسوب میشود .وجود چنین اعتقاداتی منبع عظیمی از قدرت نرم را
تولید میکند که میتواند در میادین جنگهای سخت و نرم سبب قوت درونی جامعة
معتقد شود .ازاینروست که در جنگ نرم غرب ضد نظام اسالمی ایران ،بیش از هر
چیزی اعتقادات و جهانبینی اسالمی مورد هجوم قرار گرفته است.
 .2مباني نظری

متعاقب طرح مفهوم «قدرت نرم» توسط جوزف نای ،شاهد تولید طیف متنوعی از
مفاهیم جدید با وصف «نرم» -مانند امنیت نرم ،استراتژی نرم ،و -...هستیم که «جنگ
نرم» نیز ازجمله آنها میباشد .به همین دلیل است که نقطة آغازین شناخت تمامی این
مفاهیم را شناخت و تحلیل نظریة نای شکل میدهد .این در حالی است که در حوزة
اسالمی -ایرانی به دلیل تفاوت مبانی نظریة قدرت ،نمیتوان به یکسانی مفاهیم این
واژگان قائل شد؛ بهعبارتدیگر مدلول و نحوة کاربست این مفاهیم در گفتمان اسالمی
متفاوت از کاربردهای متعارف عرفیگراست .چنانکه مالحظه میشود شاخص این
دستهبندی «نوع گفتمان» است .به این معنا که انقالب اسالمی به خاطر تعلق داشتن به
گفتمانی متفاوت از گفتمان غربی ،بهطور طبیعی نمیتواند تلقی و تصویری عرفی از
جنگ نرم داشته باشد .منظور از گفتمان اسالمی مجموعهای از گزارههایی است که در
چارچوب آموزههای اسالمی با یکدیگر کالف شدهاند و به اندیشه ،رفتار و اهداف
پیروان آن معنا میدهند .ویژگی این گفتمان در قیاس با گفتمان غربی که کار ویژة
مشابهی را در جهان سکوالر ایفاء مینماید ،آن است که :این گفتمان بر بنیاد
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«شرعیسازی حیات انسانی» قرار دارد و در نتیجه از جداانگاری «دین -حیات
اجتماعی» که مورد توجه گفتمان غربی است ،متمایز میگردد (افتخاری .)2192 ،جنگ
نرم از جمله مفاهیمی است که ریشه در زندگی اجتماعی انسان داشته و از قدمتی به
وسعت تاریخ تمدن انسان برخوردار است .هرگاه انسان از شیوههایی نرم برای نفوذ ،به
چالش کشیدن ،متقاعد کردن و به شکست واداشتن طرف مقابل بهره جوید ،ماهیتاً از
جنگ نرم بهره جسته است .تعاریف مختلفی از جنگ نرم ارائه شده است .نای ()1002
معتقد است ،جنگ نرم عبارت از استفاده یک کشور از قدرت نرم برای دستکاری
افکار عمومی کشور آماج و تغییر ترجیحات ،نگرشها و رفتارهای سیاسی آنان است.
ساندرس ( )2111معتقد است ،جنگ نرم نوعی جنگ سرد است که سرانجام به استحالة
فرهنگی جامعه منجر میشود .جنگ نرم شامل هرگونه اقدام روانی ،تبلیغاتی ،رسانهای
و فرهنگی است که جامعه یا گروه هدف را نشانه میگیرد و بدون درگیری نظامی و
گشوده شدن آتش اعمال خشونت ،رقیب را به انفعال و شکست وامیدارد .جنگ نرم
در پی از پای درآوردن اندیشه و تفکر جامعة هدف است تا حلقههای فکری و فرهنگی
آن را سست کند و با بمباران خبری و تبلیغاتی در نظام سیاسی -اجتماعی حاکم تزلزل
و بیثباتی تزریق کند (ماهپیشانیان.)2111 ،
جنگ نرم دارای ابعاد متعددی است ،نائینی ( )2192جنگ نرم را در ابعاد فرهنگی،
سیاسی ،روانی ،اقتصادی ،اجتماعی ،امنیتی ،مدیریتی و رسانهای تفکیک میکند .دسی
( )1001و لوین ( )1001جنگ نرم را به سه نوع یا بعد جنگ فرهنگی ،جنگ اجتماعی
و جنگ سیاسی تقسیم کردهاند .بارون و دیگران ( )1001بر این باورند که تهدیدات غیر
فیزیکی معطوف به ابعاد شناختی ذهنی ،عاطفی هیجانی ،منش شناختی ،اجتماعی و
معنوی است (نائینی ،2192 ،ص .)149مطابق نظر بسیاری از صاحبنظران اولین و
اساسیترین بعد جنگ نرم ،بعد فرهنگی و بهطور خاص ،حوزة اعتقادات و افکار
پایهای و جهانبینی جامعة هدف است.
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 .9روش تحقيق

این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی -توصیفی و با فن اسنادی به انجام رسیده است.
جهت گرداوری اطالعات نیز از دو دسته از دادهها استفاده است:
الف .دادههای کتابخانهای که با مراجعه به قرآن کریم به دست آمده است.
ب .دادههای پیمایشی که از طریق پرسشنامه ساختهشده توسط محقق به دست
آمده است.
الزم به ذکر است که ابتدا با بررسی آیات قرآن کریم ،روشهای جنگ نرم اعتقادی
و شیوههای مقابله متناظر هرکدام ،استخراج شده و سپس از طریق یک پرسشنامة بسته
با طیف پنجگانه لیکرت شاخصها و روشهای مقابلة بهدستآمده از قرآن کریم ،برای
ارزیابی به تعداد  20نفر از متخصصین حوزة علوم قرآنی و فرهنگی شامل اساتید حوزه
و دانشگاه ارائهشده ،که  00پرسشنامه تکمیل و جمعآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفته است.
 .1توصيف دادهها
 .4-1روشهای اقدام

روشهای مربوط به جنگ نرم اعتقادی در جدول ( )2ارائه شده که شامل  21اقدام
مشخص میشود:
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جدول  .4شاخصهای جنگ نرم اعتقادی ،شاخصهای مقابله و منابع قرآني
ردیف

روش اقدام

تعریف

2

تکذیب

منکر خدا و پیغمبر و امام و روز قیامت
شدن و این امور را دروغ پنداشتن
(دشتی ،2110 ،ص)494

1

تحریف

از نظر لغوی به معنای برگردانیدن سخن،
تغییر هر چیز عموماً و تفسیر کتاب
خصوصاً (دشتی ،2110 ،ص)112

1

کتمان حقیقت

به مفهوم پنهان داشتن و مخفی کردن
است

4

ایجاد شک و
شبهه

تشکیک در آیات الهی و ایجاد تردید و
تزلزل فکری در مسلمانان

0

کفر ورزیدن

2

شرک

کفر در لغت به معنای پوشانیدن است؛ و
به مفهوم انکار کردن ناگرویدن ،ناسپاسی
نمودن ،ناگرویدن به خدای تعالی و ضد
ایمان آوردن نیز بکار برده میشود
(دشتی ،2110 ،ص)911
مفهوم شرک انباز گرفتن (شریک گرفتن)
خدای را در الوهیت یا وجوب وجود،
یا بندگی و اطاعت یا تدبیر ،بتپرستان و
خورشید و ماه و ستارگان و گاو پرستان
و از این قبیل فرق در زمرة و مشمول
کلمة مشرکاند (دشتی ،2110 ،ص)120

روش مقابله

مستندات قرآنی

(بقره 19 ،20:و ،)11
روشنگری-
(آلعمران،)22-20:
استدالل-
(مؤمنون( ،)41-41:هود،)11:
بیم دادن
(انعام)241:
(بقره،)201-10:
روشنگری -
(آلعمران( ،)11:نساء،)42 :
بیم دادن
(مائده)42-21:
(بقره،200 ،11 ،12 ،41:
روشنگری-
،242 ،240 ،244 ،240 ،202
نهی کردن -
 209و ( ،)214آلعمران-11:
مبارزهطلبی
)11
(فرقان( ،)12-0:بقره،00 ،11:
 241 ،229 ،221و ،)141
روشنگری-
(انعام 19 ،1:و ،)241
استدالل-
مبارزهطلبی( -یس( ،)19-11:آلعمران-1:
( ،)11قمر( ،)12:اعراف،)10:
بیم دادن
(نحل( ،)10:زخرف)10:
استدالل-
دعوت به
ایمان -بیم
دادن

(بقره210 ،211 ،91 ،91 ،19:
و ( ،)212آلعمران،21 ،4 :
،24 ،02 ،11 ،12 ،29 ،21
 222 ،91 ،91 ،10و )221

گفتگو-
استدالل-
هشدار-
اتمامحجت
 -بیم دادن

(بقره،)220-210:
(آلعمران،)202-24:
(نساء( ،)222-41:مائده)11:
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ردیف

روش اقدام

تعریف

روش مقابله

مستندات قرآنی

1

خرافات

افکار ،عقاید ،عادات و رفتارهایی که نه
بر مبنای عقل و نه بر مبنای شرع بلکه
بهواسطه وهمیات و یا عملی است که از
گذشتگان باقیمانده است (دشتی،2110 ،
ص)11

استدالل-بیم
دادن-
مجازات
(برخورد
قهری)

(فرقان( ،)00:انعام-212:
( ،)211نساء،)229:
(یس( ،)29-21:اعراف)212:
(نمل( ،)41:نمل،)20:
(لقمان( ،)2:طه،)11:
(بقره( ،)222:نحل)20-01:

1

درآمیختن حق
و باطل

9

مجادله

20

دروغ بستن به
خدا

22

ایمان به بعضی
و کفر به
بعضی

21

خروج از دین
(ارتداد)

21

سوءاستفاده از
مقدسات

ترکیب ساختن مطالب حق و مطالب
باطل بهقصد فریب و ایجاد سردرگمی
در طرف مقابل است.
به معنای مخاصمة شدید کردن با کسی،
استدالل
بحث و گفتگو و جدال است (دشتی،
 ،2112ص)221
دادن نسبت دروغ به خدا همانند
داستانسرائیهای موهوم یهود که خود روشنگری -
را قوم برگزیده مینامند و معتقدند خدا پاسخ دادن-
بیم دادن
آنان را عذاب نمیکند که در سوره بقره
آیه  10تقبیح شده است.
به مفهوم ایمان آوردن به بعضی از فرامین
روشنگری -
الهی و برخی از پیامبران و کفر ورزیدن
بیم دادن
به برخی دیگر از آن است.
ایمان آوردن ظاهری و کافر شدن پس از روشنگری -
مدت کوتاهی بهمنظور تضعیف روحیه و سرزنش-
بیم دادن
ایجاد جنگ روانی در مسلمانان
مجازات
استفاده از امور و عوامل مقدس نظیر
(برخورد
مسجد ،قرآن و امثال آن برای فریب
قهری)
مسلمانان و ضربه زدن به آنان
نهی کردن

(بقره( ،)41:آلعمران)12:
(بقره( ،)219:آلعمران،10:
 20 ،22و )22
(بقره 10 ،19:و ،)222
(آلعمران 90 ،91 ،10:و
)229

(بقره( ،)210-10:نساء،)200:
(آلعمران،11 ،12 ،11 ،11:
 90و ( ،)92مائده)04:
(توبه)201:

 .2-1شيوههای مقابله

چنانچه در جدول  1مالحظه میشود شیوه مقابله مسلمانان مطابق آموزههای قرآن شامل
پیوستاری است که از نرمترین شیوه آغاز و به برخورد سخت و قهرآمیز منتهی میشود.
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جدول  .2پيوستار شيوههای مقابله مسلمانان با جنگ نرم اعتقادی بر مبنای آموزههای قرآن کریم

روشنگری

گفتگو

دعوت به ایمان

استدالل

پاسخ دادن

هشدار

نهی کردن

سرزنش

اتمامحجت

مبارزهطلبی

ترس)

بیم دادن (ایجاد

قهری)

مجازات (برخورد

نرم

سخت

 .9-1نرمافزارگرایي روشي

جدول  1بهاختصار نشاندهندة نحوة مقابلة جبهة مسلمانان در مقابل جنگ نرم اعتقادی
دشمنان است .همانطور که مالحظه میشود ،ازآنجاکه مبنای ظهور پیامبران الهی از
جمله پیامبر گرامی اسالم(ص) تربیت و رشد انسان با هدف رستگاری و سعادت
دنیوی و اخروی است ،روش تعامل رسوالن الهی جذب و اقناع انسانها با بهرهگیری از
روشهای مختلفی است که جهت کلی آن نفوذ و تسخیر فضای فکری و ذهنی آنان و
به دنبال آن تصاحب قلب و روح آنان که در نهایت منجر به ایجاد انگیزه و میل درونی
برای عمل صالح و حرکت در مسیر قرب الهی است .به همین دلیل است که روشهای
مقابله عمدتاً نرم و بر پایة روشنگری ،دعوت ،استدالل ،اتمامحجت و امثال آن بوده و
در موارد محدودی نیز با توجه به ماهیت جنگ نرم دشمنان از روش سخت نیز بهره
جسته است.
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جدول  .9شاخصهای جنگ نرم اعتقادی دشمنان و شيوههای تقابل با هرکدام بر مبنای
آموزههای قرآن کریم

روش مقابله شاخص
جنگ نرم

روشنگری

گفتگو

دعوت به ایمان

استدالل

پاسخ دادن

هشدار

نهي کردن

سرزنش

اتمامحجت

مبارزهطلبي

بيم دادن

مجازات (برخورد قهری)


تکذیب





تحریف









+
ایجاد شک و
کتمان حقیقت
شبهه









+



کفر ورزیدن







شرک
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روش مقابله
شاخص
جنگ نرم

روشنگری

گفتگو

دعوت به ایمان

استدالل

پاسخ دادن

هشدار

نهي کردن

سرزنش

اتمامحجت

مبارزهطلبي

بيم دادن

مجازات (برخورد
قهری)



خرافات





درآمیختن حق
و باطل



مجادله



دروغ بستن
به خدا











ایمان به
سوءاستفاده از
بعضی و کفر خروج از دین
مقدسات
به بعضی









77

دانش سياسي ،سال یازدهم ،شمارة دوم ،پایيز و زمستان  ،4931پياپي 22

 .5تحليل دادهها

تجزیه و تحلیل دادههای کمی در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام شده که به این
منظور ،دادههای مربوط به پرسشنامههای جمعآوریشده از طریق نرمافزار اسپیاساس
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .جدول ( )4نشاندهنده نحوه توزیع میانگین و
انحراف معیار شاخصهای جنگ نرم و شیوههای مقابله است.
جدول  .1توزیع ميانگين و انحراف معيار شاخصهای جنگ نرم و شيوههای مقابله

ردیف

مقابله

جنگ نرم اعتقادی
انحراف

روش اقدام

میانگین

2

تکذیب

4/21

/490

1

تحریف

4/42

/121

4/01

/121

4/20

2/01

1/10

/241

2

شرک

1/14

2/01

1

خرافات

4/14

/921

1

4

کتمان
حقیقت

ایجاد شک
و شبهه

معیار

انحراف

روش مقابله

میانگین

روشنگری -استدالل
 -بیم دادن

4/10

/101

روشنگری  -بیم
دادن

4/02

/241

روشنگری -نهی
کردن -مبارزهطلبی

4/12

معیار

/101

 بیم دادنروشنگری-
استدالل-
مبارزهطلبی  -بیم

4/10

/101

دادن
0

کفر
ورزیدن

دعوت به ایمان-
استدالل  -بیم دادن
گفتگو -استدالل-
هشدار -اتمامحجت-

1/12

1/11

2/01

2/10

بیم دادن
استدالل -بیم دادن-
مجازات (برخورد
قهری)

1/14

2/01

تحليل جنگ نرم اعتقادی ،بر مبنای آموزههای قرآن کریم

ردیف
1
9
20

جنگ نرم اعتقادی
روش اقدام
درآمیختن
حق و باطل
مجادله
دروغ بستن
به خدا

میانگین

77

مقابله
انحراف

انحراف

روش مقابله

میانگین

4/11

/011

نهی کردن

4/02

/202

1/24

2/20

استدالل

4/21

/219

4/22

/991

4/11

/929

معیار

روشنگری -پاسخ
دادن -بیم دادن

معیار

ایمان به
22

بعضی و
کفر به
بعضی

4/40

/114

خروج از
21

دین

4/04

2/11

(ارتداد)
21

سوءاستفاده
از مقدسات

4/10

/010

روشنگری -بیم
دادن

روشنگری -سرزنش
 بیم دادنمجازات (برخورد
قهری)

4/04

1/11

4/21

/111

2/10

2/00

در بخش روشهای جنگ نرم اعتقادی بیشترین میانگین مربوط به شاخص
درآمیختن حق و باطل با میانگین  4/11و کمترین آن مربوط به روش مجادله با میانگین
 1/24است .در بخش شیوههای مقابله نیز بیشترین میانگین مربوط به تحریف با میانگین
 4/02و کمترین آن نیز مربوط به خرافات با میانگین  1/14میباشد.
در تحلیل استنباطی داده ها ابتدا به منظور ارزیابی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون
فرض نرمال بودن داده ها به روش کولموگروف -اسمیرنوف استتفاده شتده شتد .نتیجته
حاصل از این آزمون بیتانگتر آن استت آمتاره  k—s-z = ./ 920و  P =0/120در ستطح

 p≥/00معنی دار نبوده و بنابراین توزیع نمرات نرمال میباشد و متیتتوان از روش هتای
تحلیل پارامتریک بهرهبرداری نمود .بهمنظور آزمون میانگینهای بهدستآمتده از آزمتون
میانگین  Tتکمتغیره (یک نمونهای) استفاده شد .با توجه به اندازه گیری شتاخصهتا بتا
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استفاده از طیف پنج گانه لیکرت ،میانگین فرضی  1در نظر گرفته متیشتود .جتدول ()0
نشاندهنده مقایسه میانگین نمره مؤلفه اعتقادات با میانگین فرضی  1است.
جدول  .5مقایسه ميانگين نمره مؤلفه اعتقادات و شيوههای مقابله با ميانگين فرضي 9

عنوان

میانگین

انحراف معیار

T

P

مؤلفه اعتقادات

4/10

/120

11/10

/002

شیوههای مقابله

4/09

/011

24/41

/002

بر اساس نتایج آزمون  tمشاهده شده مؤلفه اعتقادات و شیوههای مقابله در سطح

 p≥ 0/00معنیدار بوده و بنابراین پاسخگویان بیش از سطح متوسط موافق

میباشند.

جمعبندی

هدف اصلی این پژوهش ارائه تحلیلی قرآنی برای مقابله با جنگ نرم اعتقادی غرب
ضد جمهوری اسالمی ایران است .اهداف فرعی نیز شامل شناسایی روشهای جنگ
نرم و شیوههای مقابله با آن است .از جمله مهمترین روشهای جنگ نرم اعتقادی بر
مبنای آموزههای قرآن کریم عبارتاند از :تکذیب ،تحریف ،کتمان حقیقت ،ایجاد شک
و شبهه ،کفر ورزیدن ،شرک ،خرافات ،درآمیختن حق و باطل ،مجادله ،دروغ بستن به
خدا ،ایمان بخشی ،خروج از دین ،و سوءاستفاده از مقدسات؛ اما شیوههای عملی مقابله
با جنگ نرم اعتقادی مبتنی بر آموزههای قرآنی ،عمدتاً بر مبنای استفاده از قدرت نرم و
شیوههای غیر سخت نظیر روشنگری ،گفتگو ،دعوت به ایمان ،استدالل ،پاسخ دادن،
هشدار ،نهی کردن ،سرزنش ،اتمامحجت ،مبارزهطلبی ،بیم دادن ،و در مواردی مجازات
(برخورد قهری) میباشد.
مصادیق عملی جنگ نرم غرب ضد جمهوری اسالمی تا حد زیادی با جنگ نرم
اعتقادی مطروحه در قرآن کریم مشابهت داشته و ازاینروی میتوان روشهای ارائهشده
برای مقابله با آن را بهعنوان یک الگوی قرآنی با استفاده از ابزار و فناوری امروزی به
کار گرفت .جداول  2مالحظات راهبردی قرآن کریم بهمنظور تطبیق شیوههای مقابله
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قرآن در مقابل جنگ نرم با شیوههای کنونی جنگ نرم غرب ضد جمهوری اسالمی را
آورده است:
جدول  .7تطبيق شيوههای مقابله قرآن در مقابل جنگ نرم با شيوههای کنوني جنگ نرم غرب
ضد جمهوری اسالمي
روشهای
جنگ نرم

تکذیب

تحریف

مصادیق عملي

منابع

تغییر ارزشهای پایهای
(خداپرستی ،و سایر
اصول اعتقادی)
تغییر نگرشهای پایه
(نگرش به دین،
حکومت و)...

ساندرس ( ،)2111نای (،)1002
متقی ( ،)2112میچل (،)1001
الیاسی ( )2112به نقل از نایینی
( ،)2192ص142

تهی شدن انقالب از
محتوای اسالمی و دینی

مقام معظم رهبری به نقل از
نایینی ( ،)2192ص140

جنگ ایدئولوژیک

اچه واریا به نقل از عسگری
( ،)2190ص49

تغییر ارزشهای پایهای
(تحریف تاریخ اسالم و
ایران و)
تحریف اعتقادات،
دستورات و ارزشهای
دینی
تغییر هویت دینی و ملی
شهروندان با تخریب
پیشینة تاریخی آنان
اسالم هراسی از طریق
بزرگنمایی ،تحریف ،و
دادن نسبت افراطیگری
و خشونتورزی به
مسلمانان بهویژه شیعیان
مذهبسازی

روشهای مقابله مستند به منابع
قرآني

روشنگری (بقره)11:
استدالل (هود)12-11:
(انعام)241:
بیم دادن (بقره،)19:
(آلعمران( ،)22:مؤمنون-41:
( ،)41انعام)241:

ساندرس ( ،)2111نای (،)1002
متقی ( ،)2112میچل (،)1001
الیاسی ( ،)2112به نقل از نایینی
( ،)2192ص142

نایینی ( ،)2192ص120

ذوالفقاری ( ،)2192صص-19
11؛ افتخاری (،)2192
صص114-121
مرادیان به نقل از عسگری
( ،)2190ص212

روشنگری (آلعمران،)11:
(نساء)42:
بیم دادن (بقره.)201 ،10:
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روشهای
جنگ نرم

مصادیق عملي

منابع

تغییر ارزشهای پایهای

کتمان حقیقت

(کتمان واقعیات مربوط

ساندرس ( ،)2111نای (،)1002

به اسالم بهویژه شکوه و

متقی ( ،)2112میچل (،)1001

عظمت ،برتریها و نقاط

الیاسی ( )2112به نقل از نایینی

قوت مسلمانان و

( ،)2192ص142

ایرانیان)

تغییر ارزشهای پایهای
(ایجاد تردید در حقانیت
ایجاد شک و

و حقایق دینی در اصول

شبهه

و فروع و قوانین
حقوقی ،حقوق بشر

اسالمی –ایرانی و)...

ساندرس ( ،)2111نای (،)1002
متقی ( ،)2112میچل (،)1001
الیاسی ( )2112به نقل از نایینی
( ،)2192ص 122و ص،142
اسماعیلی ( ،)2192ص41

تغییر ارزشهای پایهای

کفر ورزیدن

(خداپرستی ،اصول

نایینی ( ،)2192ص،122-120

اعتقادی و فروع دین

ساندرس ( ،)2111نای (،)1002

نظیر جهاد ،نماز ،و روزه

متقی ( ،)2112میچل (،)1001

-)...ترجیح متون مکتوب

الیاسی ( )2112به نقل از نایینی

غیرمذهبی به متون

( ،)2192ص142

مذهبی

شرک

رواج نحلههای مذهبی

ساندرس ( ،)2111نای (،)1002

خرافی (نظیر بهاییت و

متقی ( ،)2112میچل (،)1001

وهابیت)

الیاسی ( )2112به نقل از نایینی

افزایش سلفیگری

( ،)2192صص141 -142

روشهای مقابله مستند به منابع
قرآني

روشنگری (بقره-202 ،11-12:
،)200
نهی کردن (بقره)244:
مبارزهطلبی (بقره)240:
بیم دادن (بقره 41:و )241
روشنگری (بقره)241:
استدالل (آلعمران( ،)11:انعام 1:و
( ،)10ص 0:و ،)1
(آلعمران( ،)1:قمر،)12:
(فرقان( ،)2:زخرف،)10:
(نحل)12:
مبارزهطلبی (بقره)02:
بیم دادن (فرقان( ،)11:بقره،)11:
(یس( ،)19:اعراف،)11:
(انعام( ،)241:بقره،)141:
(زخرف)10:
دعوت به ایمان (آلعمران)24:
استدالل (بقره،)212-210:
(آلعمران،)10:
(آلعمران)91-91:
بیم دادن (بقره،)99-91 ،19:
(آلعمران،12 ،29 ،21 ،4:
 ،02 ،11و )221-222
گفتگو (بقره،)212-210:
(آلعمران)24:
اتمامحجت (آلعمران)24:
هشدار (نساء)222:
بیم دادن (آلعمران،)202:
(نساء 41:و ( ،)222مائده)11:

تحليل جنگ نرم اعتقادی ،بر مبنای آموزههای قرآن کریم

روشهای
جنگ نرم

مصادیق عملي

منابع
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روشهای مقابله مستند به منابع
قرآني

استدالل (بقره،)221-222:
رواج نحلههای مذهبی
خرافی (نظیر بهاییت و
وهابیت) افزایش سلفی
خرافات

گری ،رواج
شیطانپرستی ،رواج
عرفانهای ساختگی و

(فرقان( ،)00:یس،)29:
ساندرس ( ،)2111نای (،)1002
متقی ( ،)2112میچل (،)1001
الیاسی ( )2112به نقل از نایینی
( ،)2192صص141-142

کاذب.

(نمل( ،)20:انعام،)244:
(بقره)221-222:
بیم دادن (نساء( ،)229:لقمان،)2:
(نحل)22:
مجازات (برخورد قهری)
(طه( ،)91:اعراف،)214:
(نمل.)41:

ترکیب حق و باطل
بهقصد تضعیف و
سردرگمی در اعتقادات
درآمیختن حق
و باطل

ذوالفقاری ()2192
نهی کردن (بقره،)41:

افکار
مشتبه شدن حق و باطل
و به وجود آمدن محیط
فتنهآلود

(آلعمران)14-12:
مقام معظم رهبری به نقل از
نایینی ()2111

زیر سؤال بردن اعتقادات
مجادله

و ارزشها و هنجارهای

نایینی ( ،)2192ص142

دینی و مذهبی

استدالل (بقره،)219:
(آلعمران)21-20 ،10:
روشنگری (آلعمران،11-10:

تغییر ارزشهای پایهای

ساندرس ( ،)2111نای (،)1002

دروغ بستن به

(از طریق طرح شبهات و

متقی ( ،)2112میچل (،)1001

خدا

دادن نسبتهای دروغ

الیاسی ( )2112به نقل از نایینی

به خدا)

( ،)2192صص141 -142

 ،90-91و )229
پاسخ دادن (بقره)12-10:
استدالل (بقره)222:
بیم دادن (بقره،)12-19:
(آلعمران 11-10:و )90-91
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روشهای
جنگ نرم

ایمان به بعضی
و کفر به بعضی
خروج از دین
(ارتداد)
سوءاستفاده از
مقدسات

مصادیق عملي

رواج اندیشههای
تکثرگرایی دینی ،کاهش
نقش ایمان در زندگی
ایجاد بیاعتقادی و
مادیگرایی
کاهش رفتارهای مذهبی
(نماز ،روزه و)...
افراطیگری مذهبی
(شیعه و سنی)
کاهش وحدت مذهبی

منابع

روشهای مقابله مستند به منابع
قرآني

نایینی ( ،)2192ص140

روشنگری (بقره( ،)10:نساء-200:
)202
بیم دادن (نساء)202-200:

نایینی ( ،)2192ص141

روشنگری (آلعمران)11-11:
سرزنش کردن (بقره)210:
بیم دادن (آلعمران.)92-90:

نایینی ( ،)2192صص141-142

مجازات (برخورد قهری)
(توبه)201:
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