دوفصلنامة علمی -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی دانشکده علوم انسانی اسالمی و قدرت نرم دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

سال هفتم ،شمارة  ،61پاییز و زمستان 611-691 :6931

شناسایی مؤلفههای تهدید نرم فرهنگی از
دیدگاه قرآن کریم و سیره نبوی بر پایه
«فتنه و فساد در مبانی دینی و برنامههای آئینی»
محمدحسن مسلمی ،دکتر سید علیاکبر ربیع نتاج،



دکتر هادی تاجیک ،دکتر سید محسن موسوی

تاریخ دریافت39/39/22 :
تاریخ پذیرش39/62/61 :

چکیده
تهدید نرم یکی از شیوههای کارامد و اثرگذاری است که دشمنان برای نفوذ و آسیب رساندن به سایر
جوامع بهویژه جمهوری اسالمی ایران از آن استفاده میکنند و شامل حوزههای مختلفی است که مهمترین آن،
حوزه فرهنگی است .هدف این پژوهش ،بررسی و شناسایی مؤلفههای تهدید نرم فرهنگی بر پایه «فتنه و فساد
در مبانی دینی و برنامههای آئینی» از منظر قرآن کریم و سیره نبوی است .روش تحقیق ،دادهبنیاد (گراندد
تئوری) به شیوه کیفی است .نوع تحقیق ،کاربردی -توسعهای ،روش گردآوری دادهها ،کتابخانهای و خبرگی
و ابزار آن ،فیشبرداری ،مصاحبه و پرسشنامه است .جامعه آماری تحقیق شامل آیات قرآن کریم ،تفاسیر با
رویکرد فرهنگی -تربیتی ،کتب سیره نبوی و نیز تعداد  91نفر خبره و صاحبنظر بهصورت تمام شمار و
هدفمند است  .نتیجه تحقیق بیانگر آن است که ،تهدید نرم فرهنگی بر پایه«فتنه و فساد در مبانی دینی و برنامه-
های آئینی»  ،علیه مرجع امنیت اسالمی ،یعنی دین ،مردم و رهبری کاربرد دارد و مؤلفههای آن شامل
«شایعهپراکنی»« ،تحریف اعتقادات»« ،ارتداد و بازگشت از دین»« ،توطئه و نقشههای مخفیانه»« ،فتنهانگیزی و
فساد در جامعه»« ،تعصب جاهلی و اطاعت کورکورانه»« ،شبههافکنی در اعتقادات و باورهای دینی»« ،ایجاد
رعب و وحشت در جامعه» و«هوچیگری و اختالل در برنامههای دینی» است.

کلیدواژهها :تهدید ،تهدید نرم فرهنگی ،قرآن کریم ،سیره نبوی ،فتنه و فساد.
 . نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
m_h_moslemi35@yahoo.com

 . دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
 . استادیار گروه مطالعات راهبردی دانشگاه جامع امام حسین(ع) ،تهران ،ایران
 . استادیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران

sm.rabinataj@gmail.com
Int.1358@yahoo.com
sm.musavi55@yahoo.com
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مقدمه
خاستگاه دین اسالم ،نجات و هدایت انسان به سوی کمال (البقره )219/و رسیدن او بهه مقهام
خلیفهاللهی (البقره )93/است .خداوند برای تحقق این هدف ،پیامبر رحمهت را بها ههدایت و آیهین
حق فرستاد ،تا آن را بر همه آیینها غالب گرداند (التوبه 99/و الصف )3/و چهون ایهن موعهوع بها
اهداف و مزاج کافران و مشرکان سازگار نبود ،از ابتهدای بعتهت در مقابهل اسهالم موعهع گرفتهه و
بهطور دائم کوشیدند تا نور خدا را خاموش سازند .با وجود اینکه خداوند اراده کرده است تها نهور
خود را کامل کنند (التوبه 92/و الصف )8/اما دشهمنان ،در ایهن مقابلهه ،تهاکنون از ههیل فعالیهت و
ابزاری دریغ نداشتهاند و امروزه نیز برای تأمین حداکتر منافع خویش ،تالش میکنند تها بها در نظهر
گرفتن رشد و پیشرفت فناوری ،هزینههای باالی جنه

ههای سهنتی و مزایهای نسهبی بههکهارگیری

تهدیدات نرم ،علیه نظامها و کشورهای غیرهمسهو بها سهلطه راهبهردی خهود ،از شهیوه تهدیهد نهرم
استفاده نمایند که با توجه به ویژگیهایش ،خطرناکتهرین تهدیهد علیهه امنیهت کشهورهای ههدف
محسوب میشود؛ زیرا با عواطف ،احساسات ،اندیشه ،باور ،ارزشهها و آرمهانههای مهردم و نظهام
سیاسی حاکم بر آن ارتباط دارد (داودی دهاقانی و همکار.)91 :6931 ،
این پدیده ،حوزههای مختلفی ،ازجمله :فرهنگهی ،سیاسهی و اجتمهاعی را دربرمهیگیهرد کهه
مهمترین آنها حوزه فرهنگی است؛ زیرا عامالنش در پی آناند تا با استفاده از ابزارها و روشهای
فرهنگی بر ارزشهای بنیادین جامعه(نظیر خدامحوری ،دشهمنسهتیزی ،عهدالتخهواهی ،آزادگهی
و ،)...نگرشهای پایه (نگرش به بیگانگان ،نگرشهای سیاسی ،نگرش به نوع حکومت ،نگرش به
نوع روابط اجتماعی و  ،)...ترجیحات اساسی (ترجیحات اخالقی ،اجتماعی ،فرهنگهی و ،)...آداب
و رسوم و منش و رفتار اجتمهاعی تهأثیر بگذارنهد و آن را دسهتخوش تغییهر قهرار دهنهد (عقیلهی و
همکار.)92 :6932 ،
گرایش نظام سلطه به تهدیدات نرم فرهنگی علیه کشورهای دینی ،بهویژه جمهوری اسهالمی
ایران به این دلیل است که فرهن

و شریعت اسالم ،تمدنساز و عامل وحهدت اسهت و از ایهنرو،

آنها ،اسالم را بزرگترین مانع و تهدید برای اهداف استعماری خود تلقی میکنند و حهذف و یها
تحریف آن را بهعنوان اولویت اول در دستور کار خود قرار میدهند و در این زمینه تالش میکنند
تا با استفاده از این شیوه ،ارزشهای انحرافی خود را در کشورهای اسهالمی ههدف ،حهاکم سهازند
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(برهانی .)916 :6989،لذا جمهوری اسالمی ایران بههعنهوان پیشهتاز در راه رسهیدن بهه تمهدن نهوین
اسالمی و یکی از قدرتهای بزرگ جهانی در تعارض با مکاتب لیبراسمی و اومانیسهتی ،مسهلماب بها
تهدیداتی از جنس نرم و سخت مواجه بوده است و از این پس نیز پیش رو خواهد داشت.
پژوهشگران این پدیده را از جهات مختلف مورد مطالعه و کنکاش قرار دادهانهد ،امها در ایهن
عرصه ،مسئلهای که خأل آن احساس میشود ،بحث تهدید نرم در حوزه فرهنگی است کهه ههدف
مقاله حاعر ،شناسایی مؤلفههای آن است و در این زمینه با طرح این سؤال که« :مؤلفهههای تهدیهد
نرم فرهنگی بر پایه «فتنه و فساد در مبهانی دینهی و برنامههههای آئینهی» چیسهت؟» ،تهالش مهیکنهد
موعوع را از دیدگاه قرآن کریم و سیره نبوی بررسی کند.
با توجه به اینکه قرآن کریم و سیره پیامبر رحمت ،مشحون و سرشار از آمهوزهههای دینهی و
تعالیم نجاتبخش الهی است و تأسی به آن میتواند با درک ناقص مها از ایهن مفهاهیم ،راهگشهای
بسیاری از مسائل مبتالبه ما باشد ،لذا اهمیت و عرورت این تحقیق از آن جهت است که:


دستمایهای برای سایر محققین در راستای مبارزه با تهدیدات نرم فرهنگی باشد.



نقش و تأثیر قرآن کریم و سیره نبهوی را در برقهراری امنیهت و سهالمت جامعهه در برابهر
هجمههای فرهنگی بیش از پیش برجسته کند.



اهمیت و نقش محوری قرآن و سیره نبوی و اثربخشی این دو میهرا ارزشهمند دینهی را
در برنامهریزیهای فرهنگی -تربیتی جامعه تبیین کند.



عدم توجه به مؤلفههای تهدید نرم فرهنگی ،میتواند در تغییر باورهها ،ارزشهها و رفتهار
مردم تأثیرگذار باشد.



بههیتههوجهی و غفلههت نسههبت بههه مؤلفههههههای تهدیهد نههرم فرهنگههی ،مههیتوانههد پیامههدهای
خطرناکی ،مانند :اشهاعه عهعف و سسهتی در ایمهان و اعتقهادات مهردم ،از دسهت رفهتن
سرمایه عظیم جوان آیندهساز کشور ،ععف در اداره کشور بهر مهدار ارزشههای دینهی،
رویارویی مردم با نظام حاکم ،تشدید اختالفات و ایجاد تفرقه در بین مردم و  ...را در پی
داشته باشد.
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پیشینه تحقیق
با عنایهت بهه اینکهه تهدیهد نهرم یکهی از موعهوعات مههم عصهر حاعهر اسهت و بسهیاری از
پژوهشگران با رویکردها و اهداف مختلفی به پهژوهش در مهورد آن پرداختههانهد ،امها تحلیهل ایهن
تحقیقات نشان میدهد که انطباق آن ها با قرآن کریم و سیره نبوی زیاد ملموس نیست .در اینجا بهه
منظور آشنایی با آثار پیشین به برخی از آنها اشاره میشود.
جدول  .6پیشینه تحقیق
ردیف

سال

محقق

6931

ابراهیم داودی دهاقانی و اکبر کنعانی

تهدید نرم با رویکرد انتظامی

مقاله :تبیین بعد فرهنگی-اجتماعی

2

6939

اصغر افتخاری و شیرزاد برزگرلداری

"مطالعه موردی داستان حورت موسی و فرعون"

مقاله:گونه شناسی تهدید در گفتمان قرآن کریم

عنوان

6

نتیجه تحقیق
این تحقیق به روش آمیخته کمی و کیفی ،تهدید نرم فرهنگی را در محیط انتظامی
مورد پژوهش قرار داده است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که مؤلفههای این نوع
از تهدیهد ،شههامل مشههروعیت ،مشههارکت ملهی ،مطالبههات عمههومی ،هویهتسههازی،
ارزشهههای اساس هی ،هنجارهههای عمههومی ،الگوهههای مرجههع ،عههدالت اجتمههاعی،
الگوهای تقاعا و تولید اطالعات و ...است و مواردی چون کهاهش حوهور فعهال
مردمی در حوزههای تصمیمگیری فرهنگی -اجتماعی ،شکاف و بروز اخهتالل در
عوامل یکپارچه ساز اجتماعی و روابط برخاسته از آن ،عدم تمکین و شیوع آن در
قبال هنجارهای عامه و توجه به هنجارهای غیر حمایتی ازجمله تهدیدهای نرم بعهد
فرهنگی ه اجتماعی هستند که از دیدگاه انتظامی ،گسترش آنهها موجهب کهاهش
نظم و امنیت خواهد شد.

این تحقیق به دنبال تبیین ماهیت تهدیدات و گونههای مختلفی است کهه از ناحیهه
نظههام فرعههونی متوجههه حوههرت موسههی(ع) بههوده و در ایههن زمینههه ،بهها اسههتفاده از
نرم افزارها و کتب تفاسیر ،بستههای معنایی  89آیهه را اسهتخراج و براسهاس گونهه
شناسی تهدیهد ،در جهداول مربوطهه رتبههبنهدی و دادهههای گهردآوریشهده را بها
استفاده از روشهای آماری «توصیفی و اسهتنباطی» ،تجزیههوتحلیهل کهرده اسهت.
نتیجه نشان میدهد که ماهیت تهدیدی که از ناحیهه نظهام فرعهونی علیهه حوهرت
موسی(ع) اعمال میشد ،عمدتاب نرم بوده و از گونههای متنوعتر و تقدم و فراوانهی
بسیار باالتری نسبت به تهدید سخت برخوردار بوده است.
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ردیف

سال

محقق

6936

اصغر افتخاری

رویکردی اسالمی

پروژه:تهدید نرم:

4

6991

حبیب اهلل رسولی

با تهاجم فرهنگی از دیدگاه قرآن و حدیث

پایان نامه کارشناسی ارشد ،راهها و شیوههای مبارزه

1

6988

گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی

عنوان

9

نتیجه تحقیق

این پروژه ،به صورت کلهی ،موعهوع تهدیهد نهرم را مبتنهی بهر اسهناد بهاال
دستی ،دیدگاه حورت امام خمینی(ره) و حورت امام خامنهای بررسی و
ابعاد تهدید نرم را بر پایه چهار بُعد فردی ،اجتماعی ،سیاسی و امنیتی مورد
مطالعه قرار داده و کانونهای تهدید نرم و راهبرد مقابله با هریک از آنهها
را بهها اسههتناد بههه قههرآن کههریم تبیههین و سههپس الگههوی تهدیههد نههرم اسههالمی
فوامحور براساس ابعاد چهارگانه مذکور را ترسیم و ارائه کرده است.
این پایاننامه در قالب تحقیقی موعوعی به بیان موعهوع تههاجم فرهنگهی
پرداخته و در این زمینه ،دو عبارت کلیدی «سهد عهن سهیبلاهلل» و «اعهالل
عنسیبلاهلل» را به عنوان نمهاد تههاجم فرهنگهی در قهرآنمجیهد و احادیهث
معصهومین(ع) مهورد بررسهی و تحلیههل قهرار داده و پهس از تبیهین راههههای
مقابله با آن ،خاطرنشهان کهرده اسهت کهه قهرآن مجیهد ،کتهاب ههدایت و
مکتب انسانسازی است و تنهها راه حهل مبهارزه بها تههاجم فرهنگهی ،روی
آوردن به قرآن حکیم و روایات اسالمی و بهرهگیری از دستورات الههی و
تعالیم معصومین(ع) و به کار بسهتن آنهها در زنهدگانی فهردی و اجتمهاعی
خواهد بود.
این طرح موعوع تهدید نرم را بهه صهورت کلهی بررسهی کهرده و در ایهن
تهدید نرم و راهبردهای مقابله

میان ،به بیان دیدگاهها و مکاتب مختلف در حوزه تهدید و امنیهتشناسهی
پرداخته است و به صورت محهدود ،بهه عرصههههای تهدیهد نهرم در چههار
حوزه سیاسی ،فرهنگی– اجتماعی ،اقتصادی و دفهاعی -امنیتهی نیهز اشهاره
کرده سپس دکترین کشور آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران را تبیین و
الگوی مقابله با آن را بیهان کهرده اسهت .ایهن طهرح مطالعهاتی بهه صهورت
مختصر به تهدیدات نرم در حوزه فرهنگی -اجتماعی نیز پرداختهه و چههار
مقوله؛ ملیتسازی ،نخبهسازی ،فرهن

سازی و مذهبسازی را بهه عنهوان

مؤلفههای تهدید نرم در حوزه فرهنگی -اجتماعی برشمرده است.
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تعاریف و مفاهیم
تهدید
واژه تهدید از حیث لغوی به معنای ترساندن ،بیم و بیم دادن بهکهار رفتهه (معهین ،6991،ج :6
 )6299و در اصطالح به مجموعهای از عملیات و کارهایی گفته میشود کهه دشهمنان در مقابلهه بها
دیگران انجام داده ،در آن بر قابلیتهایی تأکید میکنند که بتوانند بیشترین آسیبها را بهر حریهف
وارد کنند .البته این عملیات متناسب با وععیت و هدف غلبه بر حریف پیشبینی میشود و بهترین
موفقیت زمانی است که با کمترین هزینه و تلفات حاصل شهود و بهه لحهان نهوع کهاربرد و اعمهال
قدرت به سه گروه تهدید سخت ،نیمه سخت و نهرم تقسهیم مهیشهوند (افتخهاری و همکهار:6989،
.)82-89
تهدید نرم
تهدید نرم ،نوعی تالش برنامهریزیشده برای استفاده از ابزارهها و روشههای تبلیغهی ،رسهانه
سیاسی و روانشناختی برای تأثیر نهادن بر حکومتهها ،گهروههها و مهردم کشهورهای خهارجی بهه
منظور تغییر نگرشها ،ارزشها و رفتارهای آنان اسهت (عقیلهی و همکهار )21 :6932،و ایهن اقهدام
غیرخشونتآمیز ،ارزشها و هنجارها (ی جامعه هدف) را مهورد هجهوم قهرار مهیدههد و سهرانجام
منجر به تغییر در الگوهای رفتاری موجود و خلق الگوهای جدیدی میشود که بها الگهوی رفتهاری
مورد نظر حاکم تعارض دارند (کرمهی )9 :6989 ،و شهامل ابعهاد یها عرصههههای مختلفهی ازجملهه
سیاسههی ،اقتصههادی ،فرهنگههی ،اجتمههاعی ،ارتباطههات اجتمههاعی ،علمههی و اندیشهههای اسههت
(ماهپیشانیان.)64 :6933،
فرهنگ
واژه فرهن

مرکب از فر به معنای (شأن ،شوکت ،نور و پرتهو ،برازنهدگی و  )...و هنه

بهه

معنای (سنگینی و وقار ،قصد و اراده ،سپاه و  )...است (دهخدا )6993،و نیز به معنای ادب ،تربیهت،
دانش ،علم ،معرفت ،مجموعه آداب و رسوم ،مجموعه علوم و معارف و هنرهای یک قوم بهه کهار
میرود (معین .)6982،در دیدگاه اسالمی ،فرهن

مجموعههای از عقایهد ،نظهام حقهوقی و اصهول
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اخالقی و ارزشی است که براساس عدالت ،حکمت ،مصلحت و نظهم از سهوی وحهی الههی بهرای
هدایت و سعادت دنیوی و اخروی انسانها ارائه شده و در برخورد با فرهن

های اختصاصی افهراد

و ملتها ،اصول و روشهای همگون را تتبیت (اموا) و شیوههای مغایر را دگرگون ساخته و نقاط
منفی و اصول مردود و شرکآلود را اصالح و محیط زنهدگی را سهالمسهازی (تأسهیس) مهیکنهد
(خسروی )22 6934:و دارای سه بخهش شهناختهها و باورهها ،ارزشهها و گهرایشهها ،رفتارهها و
کردارها بوده و دارای سه عنصر ،شامل اصول دین یعنهی توحیهد ،نبهوت و معهاد اسهت کهه محهور
فرهن

اسالم است و شامل باورها و عقاید مربوط به خداوند و انسان ،ارتباط انسهان بها خداونهد و

جهان طبیعت است .اصول اخالقی یا یک سری ارزشها مانند خوب و بد اسهت کهه همیشهه ثابهت
بوده و در هیل زمانی تغییر نمهیکننهد و منظهور از آنهها اصهول ارزشهی و مبهانی هسهتند و احکهام
عملی یا همان شیوه رفتاری برخاسته از بینشها و ارزشهای اسالمی اسهت (مصهباح یهزدی:6989،
.)99-96
تهدید نرم فرهنگی
تهدید نرم فرهنگی ،شیوهای است کهه بهر باورهها ،ارزشهها و الگوههای رفتهاری در سهطوح
راهبردی ،میانی و تاکتیکی جامعه تأثیر میگهذارد .بهدینصهورت کهه بها مهدیریت ادراک و عهزم
نخبگان ،باورها ،ارزش ها و الگوهای رفتاری آنان را در سطح راهبردی تحت تهأثیر قهرار داده و بها
تغییر نگرش و ذهنیت آنها ،سیستم تصمیمگیری را در اختیار میگیرند .در سطح میانی که مربوط
به حوزه فرهن
فرهن

عمومی است ،گسیختگی اجتماعی و فروپاشی روانی ایجاد میکننهد و در عرصهه

دفاعی کشور که منبع قهدرت نهرم در نیروههای مسهلح اسهت ،عهزم و اراده نبهرد و قهدرت

بازدارنههدگی روانههی را از بههین بههرده ،روحیههه مقاومههت و اراده جنگجههویی را سههلب مههیکننههد
(مرادی .)639 :6983،این شیوه به علت داشتن یک سری شاخصها و ویژگیهها ،ماننهد تهدریجی،
زیرسطحی و نامحسوس بودن ،کارامدترین روشی است که در سلب امنیهت جامعهه بسهیار کارسهاز
است (هاشمیان فرد.)93-28 :6933،
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تهدید نرم فرهنگی در قرآن کریم و سیره نبوی
در طول تاریخ اسالم بهویژه دوران نبوت پیامبر اکرم(ص) ،دشمنان همیشهه بها ههدف متعهالی
اسالم ،یعنی هدایت انسان به سوی کمال و تحقق مقام خلیفهاللهی خصومت داشته و در این جهت،
حذف و یا تحریف آن را به عنوان اولویت اول در دستور کار قرار دادهاند .علت آن این است کهه
جوامع اسالمی دارای یک سری اصول و مبانی با صبغه دینی و الههی منحصهر بهه خهود هسهتند کهه
عدول و گذشتن از آنها بهراحتی ممکن نیست؛ لذا دشمنان در چنهین شهرایطی کهه از شهیوهههای
تهدید سخت در رسیدن به اهداف خود مأیوس میشوند ،به ناگزیر به شیوهههای تهدیهد نهرم روی
میآورند که در زمان ظهور اسالم هم رایج بوده است و سهران مشهرکان در خنتهی کهردن دعهوت
پیامبر(ص) از آن بهره میبردهاند.
مهمترین سیاست دشمنان در این زمینه ،تخریب مرجهع امنیهت اسهالمی ،یعنهی توحیهد ،نظهام
اسالمی و مردم (مؤمنان) است (هاشمیان فرد )99-41 :6988،و قرآن کریم آن را فتنههای مهیدانهد
که از حیث اهمیت ،شدیدتر و بزرگتر از قتل است (البقره )636/و «این بدین خاطر اسهت کهه در
بحث قتل ،شخص مقتول فقهط از زنهدگ مهادى محهروم مهیشهود و نهاراحت و سهخت و عهذاب
کوتاه م بیند؛ ول در اختالل و به ههم خهوردن برنامهه زنهدگ ؛ نهه تنهها زنهدگ مهادى بهه ههم
میخورد و به اعطراب ،پریشان و شکنجه ممتد و طوالن کشیده م شود ،بلکه زندگ معنهو و
حیات روحان نیز بر اثر ابتالئات گوناگون و از دست رفتن نظم و طمأنینه و امنیت ،دچار سقوط و
تنزّل خواهد شد .پس در جریان فتنه و اختالل برنامهه زنهدگ  ،مهوت تهدریج تهومم بها شهکنجه و
عذاب پیش میآید و محرومیت مطلق پیدا خواهد شد» (مصطفوی ،6983،ج.)9 :9
در سیره نبی مکرم اسالم(ص) نیز که مبتنی بر وحی است (النجم )4-9/هدف ،تربیهت انسهان
کامل است .این مستلزم امنیت است و به همین دلیل ،در سهیره ایشهان ،امنیهت ههمسهن

بها نعمهت

عافیت و سالمتی یاد شده است (مجلسی ،6439،ج  .)693 :98مطابق با سیره کالمهی ایشهان ،آنچهه
این امنیت را تهدید میکند ،رذایل اخالقی و استبداد و استکبار است که بهعنهوان موانهع درونهی و
بیرونی کمال یاد میشوند و از این منظر ،ت هدیدات اصلی امنیت انسهان و جامعهه انسهانی تهدیهدات
درونی است که مقدمه تهدیدات بیرونی است .بنابراین ،در بحث امنیت فردی «موانع درونی کمال»
و به تعبیر دیگر« ،ظلم به خود» و در حهوزه جههانی ،اسهتبداد و اسهتکبار و در یهککهالم «ظلهم بهه
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دیگران» جزو تهدیدات به حساب میآیند و فرمایش آن حورت در خصوص جهاد اکبر و اصهغر
نیز اشاره به چنین مومونی است (لکزایی .)633 :6981،بر این اساس ،تهدیدات نهرم فرهنگهی در
قرآن کریم و سیره نبوی شامل یک سری اقدام نرم و غیر خشنی است که دشمنان بیرونی و درونی
از طریق آن ،افکار و اندیشه افراد را دستکاری کرده ،با تسهخیر قلهوب و اذههان ،رفتهار و کهردار
آنها را تغییر میدهند و از مسیر هدایت و کمال منحرف میکنند ،که این امهر بها اصهول و عناصهر
فرهن

اسالم در تواد است.

فتنه و فساد در مبانی دینی و برنامههای آیینی
انسان از آغاز خلقت موجودی اجتماعی آفریده شده است تا بتواند با همنوعهان خهود تعامهل
سازنده داشته باشد و از این مسیر به رشد و کمال برسد .برخالف ایهن ههدف و بنهابرگواهی متهون
دینی ،پیدایش تدریجی جوامع ،باعث گسترش اختالفات شده (البقهره )269/و در نتیجهه ،خداونهد
خود راهنمایی انسانها را به عهده گرفته است (اللیهل)62/و در ایهن جههت ،مهردم را بهه پیهروی از
انبیای الهی و ازجمله اسوههایی چون پیامبر اسالم(ص) (االحزاب )26/و ابهراهیم(ع) و همراههان او
(الممتحنه )4/توصیه میکند (الفرقان .)28-29/قرآن مجید اختالفات و تنشها را به «فتنه» و «فسهاد
کبیر» (االنفال )99/تعبیر و به مسلمانان هشدار م دهد که اگر پیوند ارتباط ،تعهاون و بهرادر را بها
هم محکم نکنند و با دشمنان قطع همکهار نکننهد ،روز بهه روز تشهتت و پراکنهدگ در صهفوف
آن ها بیشتر م شود و با نفوذ دشمن در جوامع اسالم و وسوسهها اغواگر آنان ،پایههها ایمهان
سست و متزلزل م شود و از این راه فتنه عظیم دامانشان را خواهد گرفت و انواع مفاسد ،نهاامن ،
خونریز و تباه اموال ،فرزندان و نابسامان ها در اجتماع آن ها آشکار خواهد شهد و فسهاد کبیهر
همهجا را فرا خواهد گرفت (مکارم شیرازی.)219-211 :6994 ،
ریشه اختالفات و مفاسد جوامع بشری ،معموالب یک سری عوامل زمینهساز هستند که باواسطه
یا بیواسطه در ایجاد و شکلگیری آنها نقش دارند .ازجمله این عوامل که با بحث اختالفات نیهز
رابطهای مستقیم و تنگاتنه

دارد  ،تهدیهد نهرم فرهنگهی مبتنهی بهر فتنهه و فسهاد اسهت کهه بهر اثهر

معنویتگریزی و کمرن

شدن باورهای اعتقادی افراد حاصل میشود و دشمن سعی مهیکنهد بها

استفاده از آن ،بر فرهن

جامعه تأثیر بگذارد .این اقدام که یکی از مهمترین تاکتیکهای عملیات
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نرم دشمن به حساب میآید ،در تاریخ زندگانی بشر علیه انبیای الهی ،بهویژه در صدر اسهالم علیهه
پیامبر(ص) کاربرد داشته که در ذیل به بعوهی از مفهاهیم آن اشهاره و مهابقی بهه همهراه دادههها در
جدول ( )9ارائه میشود.


رقیبتراشی برای خداوند :دشهمنان از گسهترش اسهالم ناراعهی هسهتند و دائهم در فکهر
خاموش کردن چراغ هدایت و نور الهی هستند 6و مهمترین وسیله آنها تبلیغهات اسهت.
راههای آنها ،شامل :تهمت ارتجاع و کهنهگرایی ،خیال و پندار بودن سخنان ،سطحی و
بیارزش بودن کالم وحی ،رقیبتراشی برای خداونهد ،طعنهه و تحقیهر مؤمنهان ،تمسهخر
دین ،تخریب مساجد و پایگاههای دینی ،تحریف دین ،بهدعتگهذاری ،کتمهان حقهایق،
تجزیه دین ،آمیزش حق و باطل و غلو در دین است (قرائتی ،6994 ،ج .)164-162 :3



ایجاد شر و فتنه :کعب بن اشرف ،پیامبر (ص) را هجو م گفت و در این کار زیهادهرو
م کرد  ...یهودیان را علیه مؤمنان م شوراند و شر و فتنه میهان مسهلمان بهه پها مه کهرد،
بیآنکه در بند هیل خو و خلق و یا دین و پیمان باشد .و همچنین در اشهعار خهود
سخنان ناروا درباره زنان فاعل مسلمان بر زبان م آورد و یهودیان را تحریک و تشویق
م کرد تا پیمان خود با رسول خدا(ص) را بشکنند .او با کردار خهود ههرکس را کهه بهه
محمىد(ص) ایمان نداشت تحریک م کرد تا در مقابل او قیام کنهد و بهه جنه

بپهردازد

(صابری ،6983،ج .)498-491 :2


حمایت از افکار و سنتهای ارتجاع  :2احبار و راهبان و همه علمها سهوك کهه دیهن را
مرکب شهوات و امیال نفسهان خهود سهاختهانهد ،مه کوشهند تها از افکهار و سهنتههای
ارتجاع حمایت کنند ،و در برابر هر حرکت پیشرو و هر آیین نوین مقاومهت ورزنهد.
هنگامی که آیین محمد (ص) آشکار شد ،اینان بر گرد آن کانون نور جمع شدند و بهه
خیال باطل خود خواستند آن را فروکشند و خاموش کنند؛ م پنداشتند کهه نهور خهدا بها
دمیدن در آن خاموش م شود ...هدف اینگونه علما نابکار این است کهه مهردم را در

 .6يرِيدُونَ لِيطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (الصف.)8/
 .2ي رِيدُونَ أَنْ يطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (التوبة.)92/
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عاللت و جهل نگاه دارند ،عقولشان را در بند کشند تا نه به چیز بیندیشند ،و نه چیز
بفهمند (مترجمان ،6999 ،ج .)693 :4


کج نشان دادن اسهالم :6اههل کتهاب بهرا پیشهرفت اسهالم ،مهانعتراشه و اخهاللگهر
م کنند و کج نشان دادن اسالم ،از راههای آن ها برای مبارزه با اسهالم اسهت .سرچشهمه
فتنه ،دانشمندان منحرفاند که لحظهای برا انحراف دریغ نم کننهد و پیهرو از آنهها
باعث انحراف از عقیده و ارتداد خواهد شد (قرائتی ،6989 ،ج.)623-626 :2



تحریف لغات و مفاهیم فرهن

 :2توهین به مقدسات و شکستن حریمها حربة همیشهگ

کافران است و به منظور توعیف مکتب دست بهه تحریهف در مفهاهیم لغهات و فرهنه
میزنند (قرائتی ،6989 ،ج .)233 :2

روششناسی تحقیق
در این پژوهش ،روش تحقیق ،دادهبنیاد (گراندد تئوری) 9به شیوه کیفی است .نهوع تحقیهق،
کاربردی-توسعهای ،روش گردآوری دادههها ،کتابخانههای و خبرگهی و ابهزار آن ،فهیشبهرداری،
مصاحبه و پرسشنامه است .جامعه آمهاری تحقیهق ،شهامل آیهات قهرآن کهریم ،تفاسهیر بها رویکهرد
فرهنگی -تربیتی ازجمله نور ،احسن الحدیث ،هدایت ،نمونه ،کتب سیره نبوی شامل کتهاب سهیره
ابن هشام (سیرت رسولاهلل(ص)) ،آثار احمدی ،فروغ ابدیت ،خاتمالنبیین و همچنین تعداد  91نفهر
خبره و صاحبنظر به صورت تمام شمار و هدفمند است که ایهن افهراد دارای ویژگهیههای چهون
آشنایی الزم با مفاهیم تهدید و قرآنشناسی ،تحصیالت دانشگاهی با مدارک کارشناسهی ارشهد و
دکتری و سطح  9و  4حوزوی ،خدمت در مشاغل راهبردی مبتنی بر شناسهایی تهدیهد ،خهدمت در
مشاغل نظامی با جایگاه  68و  63و در سطح کشوری در سطح مدیران میانی به باال ،داشتن تألیفات

 .6قُلْ يا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوونَ ،يوا أَيهَوا
الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (آل عمران.)633-33/
 .2مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَينَا وَاسْمَعْ غَيرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًوا فِو
الدِّينِ ( ...النساك.)41/
3. Grounded Theoty
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در زمینه تهدید و امنیت مبتنی بر قرآن کریم و شاغل دانشگاهههای مازنهدران ،دفهاع ملهی ،علهوم و
فنون امام خمینی نوشهر ،خهاتماالنبیهای پدافنهد ههوایی ،دانشهگاه افسهری امهام علهی(ع) و سهازمان
عقیدتی -سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران هستند.

بحث و تحلیل
در این پژوهش ،شناسایی مؤلفههای تهدید نرم فرهنگی بر پایه «فتنه و فساد در مبانی دینهی و
برنامههای آیینی» از دیدگاه قرآن کریم و سیره نبوی ،براساس روش دادهبنیاد (گراندد تئوری) و به
شیوه کیفی در سه گام ،شامل کدگذاری باز ،کدگذاری محهوری و کدگهذاری انتخهابی صهورت
گرفته که یافته های آن به شرح ذیل و به ترتیهب در قالهب جهداول شهماره ( )9( ،)2و ( )4تنظهیم و
ساماندهی شده است.
گام اول :کدگذاری باز
در این گام ،مبتنی بر فرایند چارچوب نظری تحقیق ،مطالعاتی فراگیهر در حهوزه تهدیهد نهرم
انجام و سپس آیات قرآن کریم به صورت تمام شمار و بر مبنای رکوعات قرآنی 6بررسی و تعهداد
 91آیه احصاك گردید .در ادامه کار با مراجعه به تفاسیر قهرآن کهریم ،تعهدادی از تفاسهیر ازجملهه،
نور ،هدایت ،احسن الحدیث و نمونه که دارای رویکرد فرهنگی -اجتماعی بوده و با بحث تهدیهد
نرم تناسب داشتند به همراه کتاب سیره ابن هشام که قدیمیترین اثر مکتوب است و نیهز بعوهی از
آثار متأخر در این زمینه ،مانند آثار احمهدی ،فهروغ ابهدیت و خهاتمالنبیهین در حهوزه سهیره نبهوی
انتخاب و با مطالعه این آثار ،دادههای مورد نظر احصاك و ثبت شد.
بعد از این اقدام ،از درون دادهها ،تعداد  11مفهوم اولیه شناسهایی و بههمنظهور نیهل بهه اشهباع
 .6قه هرآن که هریم برحسههب تعله هیم پیامبر اکرم(ص) به  111واحد موعوعی تقسیم م هیشههود کههه ایه هن تقس هیمبنههدی به
«رکوعات قرآنی» مشهور اسه هت .به هه ایه هن مناسبت که پیامبر اکرم(ص) در نمازهه های یومه هیه پس از قرائت سههوره
حمد ،گهاه یهک سوره کهوچک و بیهشتر اوقات یکی از این قسمتها را ،خوانده و بعهد به رکوع مهیرفتههانهد .این
رکوعات قرآنی که هرکدام یک واحهد موعهوعی هستند حداقل محهدوده سیاق آیات قهران را مشخص مهیکننهد
(لسانی فشارکی و همکار.)19-11 :6984 ،

شناسایی مؤلفههای تهدید نرم فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم و سیره نبوی بر پایه «فتنه و فساد در مبانی ...

نظری ،در اختیار ده نفر جامعه خبره شامل متخصصان حوزوی و دانشگاهی در زمینهههای قرآنهی و
امنیتی قرار گرفت و مواردی که ارتباط کمتهری از نظهر معنهایی داشهتند ،از جملهه دوازده مفههوم،
شامل ایجاد شکاف و طریقههههای مختلهف در دیهن ،انتشهار فحشها و منکهر ،تشهتت و پراکنهدگ ،
چشمپوشی از لغزشها و خطاها ،ترویج ابزار فساد و غفلتآور ،تفرقه انهداختن میهان زن و شهوهر،
گسیختگ و چنددستگی ،انجهام فحشها ،غهرق شهدن مؤمنهان در شههوات ،فسهاد اخالقه  ،کشهف
حجاب و برهنگی ،نابودی نظام خانواده و تربیت فرزندان حذف و عنوان تعداد معدودی از مفاهیم
نیههز اصههالح گردیههد .در مرحلههه بعههد ،تمههام دادهههها و مفههاهیم وارد نههرمافههزار مکههس کیههودا
( 6)MAXQDA10شد و با استفاده از آن نرمافزار ،دادهها و مفاهیم بهه یکهدیگر نزدیهک و تلفیهق و
سپس موارد مشترک حذف شدند و تمام دادهها و مفاهیم دوباره در اختیار همان جامعه خبره قهرار
گرفت و در نهایت ،تعداد  14مفهوم تأیید الزم را به دست آورد که جدول ( )2گویای آن است.
جدول  .2کدگذاری باز
دادههای تفسیری قرآن کریم و سیره نبوی

مآخذ

مفاهیم

گاه شایعهسازان ،با سازماندهی قبل و قصد توطئه ،شایعه را القا م کنند
النور62/

و دامههن زدن بههه شههایعه و پخههش آن ،ممنههوع اسههت (قرائتههی ،6989،ج :8

القای شایعه

.)611-619
عرورت نیست که بازداشتن در مورد مهردم ترسهو تحقّهق یابهد ،بلکهه گهاه
نتیجه فشارها گوناگون است که منافقان علیهه مهردم معمهول مه دارنهد،
چون ترور بدن و فکر و سیاس و فشار اجتماع و اقتصاد دوشهادوش
المنافقون2/

شایعه پراکنیهای آزاردهنده و انتشار فرهن

فلسف  ،وسایل گردنکشهان و

سازمانهای مزدور برا گمراه ساختن مردم و جن

با رهبریهای رسالت

شایعهپراکنیهای
آزاردهنده

است و بیگمان خطرناکترین دستهها منافقان بهرا دیهن و مهردم همانها
علما بد هستند (مترجمان ،6999 ،ج .)441 :61

 .6این نرمافزار برای تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای غیر کمی است و کاربری مناسبی در بخش تبیین و تحلیل نظهری
پدیدههای اجتماعی و فرهنگی دارد (علیآبادی.)6 :6932 ،
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دادههای تفسیری قرآن کریم و سیره نبوی

مآخذ

مفاهیم

پیامبران با سختترین و صریحترین تبلیغهات ،جوسهاز هها ،مخالفهتهها و
األعراف19 /

تهمتها روبهرو بودهانهد بههنحهویکهه مخالفهان ،آنهها را گمهراه ،سهفیه و

جوساز ها

دروغگو م شمردند (قرائتی ،6989 ،ج .)31 :4
آلعمران
691/
آلعمران96/

شیوه ارعاب و تهدید ،سیاست دائمه قهدرتهها شهیطان اسهت و نیهز از
شایعه برای ترس و یأس مسلمانان اسهتفاده مهیکننهد (قرائتهی ،6989 ،ج :2
.)239
تلبیس ،مشتبه کردن و کتمهان حهق ،دو اههرم نیرومنهد دشهمن بهرا ایجهاد
انحراف در بین مؤمنان است (قرائتی ،6989 ،ج .)89 :2

شایعه ایجاد ترس
و یأس
کتمان حق

پیغمبر(ص) در نزدیک مروه بسهیار مهینشسهت و در آن نزدیکه  ،غالمه
سیره ابن
هشام

عجم نصران به نام جبر بود .قریش میگفتنهد :محمىهد ایهن سهخنهها کهه
م گوید از فالن عجم م آموزد (قاعی ،6999 ،ج .)981 :6

توعیف کالم
الهی

منافقان همیشه در فکر ایجاد شک و تردید در بین خواص اهل حهق هسهتند
محمد61/

که نوعی تهاجم فرهنگی اسهت و ایهن خواسهته آنهها از طریهق توهعیف و
سست کردن ایمان و یا تحقیر و استهزاك است (قرائتی ،6994 ،ج .)93 :3
کافر حق را خوار م شمرد و به ریشخند م گیرد و سبب ایهن اسهت کهه...

األنعام63/

کافر اهمیت حق را در زندگ خود درک نم کند و بر ماست که اهمیهت
این امر را با بیان تجارب تهاریخ بهه او القها کنهیم (مترجمهان ،6999 ،ج :9
.)24

توعیف و سست
کردن ایمان

خوار شمردن حق
و ریشخند گرفتن
آن

از مکرها فرهنگ دشمن برا تحقیر مکتب و قرآن ،عوامفریبه  ،سهبک
شههمردن و مسههخره کههردن حههقّ اسههت و تهمههت تحجىههر ،سههنتگرایههی و
األنفال96/

کهنهپرست  ،از قدیم تهرین تهمهتههای آنهها بهه مؤمنهان اسهت (قرائتهی،
 ،6989ج .)969 :4

سبک شمردن و
مسخره کردن حقّ

هواپرسهت  ،بههدترین انحههراف و آغهاز فتنهههههها پیهرو از هههوسههها و ایجههاد
فرقان21/

بدعتهاست؛ بهطوریکه انسان را کر و کور مهیکنهد و قهدرت تشهخیص
حقّ از باطل را م گیرد (قرائتی ،6989 ،ج .)218 :8

هواپرست

شناسایی مؤلفههای تهدید نرم فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم و سیره نبوی بر پایه «فتنه و فساد در مبانی ...

مآخذ

مفاهیم

دادههای تفسیری قرآن کریم و سیره نبوی
از مردم کسان هستند که با حق م جنگند و با آیهات خهدا معهاجزه مه کننهد و از
طریق تحریف معن آیات با آنها م ستیزند و مقابله م کنند و برخ تمنّها و آرزو

الحج12/

جویی دارند و حقایق را با خواب و خیال و رؤیا م آمیزند ،میان آنچه حهق و واقهع
است و آنچه آرزو م کنند و خیالشان بهدان پهر مه کشهد (مترجمهان ،6999 ،ج :8

آمیختن حقایق با
خواب ،خیال و رؤیا

.)31
علمای یهود در مورد بشارت تورات دربهاره رسهول خهدا (صهلّ اللههه علیهه و آلهه)
البقره42/

تأویالت ناروا کرده ،فکر عوام را منحرف مه کردنهد تها از ایمهان بهه آن حوهرت

تأویالت ناروا برای

جلوگیر کنند؛ در نتیجهه ،دانسهته و از رو علهم ،حقیقهت را کتمهان مه کردنهد

انحراف افکار عوام

(قرشی ،6999 ،ج .)666 :6
عوامفریبی ،لفّهاظ و التقهاط از گناههان دانشهمندان یههود اسهت کهه از حربهههها
آلعمران98/

زهرآگین فرهنگ به حسهاب مهیآیهد .بهزرگتهرین خیانهت بهه فرهنه

و عقیهده

انسانها تحریفِ آگاهانه و مغرعانه [از سوی] علما و خواص است (قرائتی،6989 ،
ج .)31 :2
دشمنان حقّ برا جلهوگیر از راه خهدا ،همههجها در کمهین هسهتند و از ههر راه و

األعراف81 /

شیوها استفاده م کنند و اگر نتوانند مؤمنان را ب دین کنند ،م کوشند تا سهیما
دین را تحریف کنند و بد جلوه دهند (قرائتی ،6989 ،ج .)661 :4

تحریفِ آگاهانه و
مغرعانه علما و
خواص
تحریف سیما دین
و بد جلوه دادن آن

این آیه به مسلمانان تذکر م دهد کهه امیهد بهه ایمهان یههود نداشهته باشهند؛ زیهرا
پیوسته در راه حیله و اغراض فاسد فکر م کنند .در گذشته نیز دانسته کالم خدا را
البقره91/

تحریف م کردند .نشان م دهد که عدها از آنها در گذشته ،کالم تهورات و یها
سخن پیامبران دیگر را تحریف و از معنا اصلیاش خارج مه کهردهانهد (قرشهی،

تحریف کالم خدا و
سخنان پیامبران

 ،6999ج .)693 :6
یک از کارها آنها (یهود) این بود که حق را با باطل خلط مهیکردنهد و همهه را
آلعمران96/

در لباس دین به خورد مردم م دادند و احکام از خود جعل مهیکردنهد (قرشهی،

جعل احکام

 ،6999ج .)638 :2
شیطان شما را به هر کار بدنتیجه و انهدوهبهار (اعهم از گنهاه و غیهره) و بهه ههر گنهاه
البقره613/

التوبه92/

بزرگ و رسواکننده امر م کند .باالتر از آن بهه بهدعتهها و جعهل عقایهد نهاحق و

جعل عقاید ناحق

هرچند گروهها کفّار هر دستها بهنوعی تالش م کننهد ،امىها ههدف همهه آنهها

خاموش ساختنِ

خاموش ساختنِ فروغ دین از راه تبلیغات است (قرائتی ،6989 ،ج .)13 :1

فروغ دین از راه

دروغ بستن به خدا وادار م نماید (قرشی ،6999 ،ج .)222 :6

تبلیغات
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مآخذ

دادههای تفسیری قرآن کریم و سیره نبوی

مفاهیم

هرگاه پیغمبر(ص) ،مجلس ساخت و تبلیغ رسالت کرد و قرآن کالم اللّهه
برایشان خوانهد  ،چهون و از ایهن مجلهس برخاسهت  ،نوهر بهن الحهار
سیره ابن
هشام

بیامد و باز جا سیىد ،علیه السىالم ،نشست و قصىه رستم و اسهفندیار آغهاز

داستانسرایی و

کرد و حکایت ملوک عجم برگرفت و بگفت و مهردم بهر سهر و گهرد

قصهگویی بهجای

آمدند  ...این قرآن که محمىد بیاورده اسهت متهل افسهانه پیشهینیان اسهت و

قرآن

مانند حکایت و سرگذشهت ایشهان اسهت و مهن خهود از آن بهتهر مه دانهم
(قاعی ابرقو ،6999 ،ج .)291-291 :6
یهود هم به طاغوت متل ابوسفیان و هم به مکتب او اظهار ارادت کردهانهد،
النساك16/

آنان که از رو حسد و غرض خار راه بشریت هستند ،از ایهن کارهها زیهاد

لجنمال کردن

م کننهد ،مکتهب باطهل را تهرویج مهیدهنهد و حهق را لجهنمهال مهیکننهد

حق

(قرشی ،6999 ،ج .)982 :2
آلعمران96/

یک از کارها آنها (یهود) این بود که حق را با باطل خلط کرده و همهه

مخلوط کردن حق

را در لباس دین به خورد مردم م دادند و احکام از خود جعل میکردنهد

و باطل در لباس

(قرشی ،6999 ،ج .)638 :2

دین

طرفداران باطل به مجادله در برابر حق میپردازند و این اقدام گهاه از طریهق
الکهف11/

مغالطه و گاه از طریق استهزاك انجام میشود تها آیهین حهق را از میهان ببرنهد
(قرائتی ،6989،ج ( ،)633 :9مکارم ،6994 ،ج .)984 :62

مغالطه

بزرگترین خطر که هر امىت و انقالب را تهدید م کند ،ارتجاع ،ارتهداد
و انحراف فرهنگ و عقیدت است و اگر بزرگان و رهبهران قهوم بها تهمهت
طه88/

خراب شوند ،راه برا خراب کردن افراد دیگهر همهوار مه شهود؛ و نتیجهه
فراموش کهر دن احکهام و دسهتورات الهه و جهدا شهدن از رهبهران دینه ،

ارتجاع

انحراف و بدعاقبت است (قرائتی ،6989 ،ج .)983-993 :9
خطر ارتداد و انحراف در کمین مؤمنان است ،لهذا بایهد مراقهب تبلیغهات و
آلعمران/
643

وسوسهها دشمن بود ،خسارت آن ،هدر دادن سرمایهها ایمان  ،فکهر
و روح است که بهعنوان شکست اعتقاد و ارتداد ،خسارت بس بهزرگ
است (قرائتی ،6989 ،ج .)692 :2

ارتداد

شناسایی مؤلفههای تهدید نرم فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم و سیره نبوی بر پایه «فتنه و فساد در مبانی ...

مآخذ
البقره42/

دادههای تفسیری قرآن کریم و سیره نبوی
کسان هستند که با ایجاد شکى و وسوسه و شیطنت ،حقّ را از مردم م پوشانند و با
گرفتن قدرت شناخت صحیح ،به انسان ظلم میکنند (قرائتی ،6989 ،ج .)632 :6

مفاهیم
شکى

از سببهای تفرقه و چنددستگی دور شدن مردم از ارزشههایی اسهت کهه نمهودار
تأمین و تومین وحدت است .پس درحالیکه کتاب وسیله وحدت نهزد نسهلههای
شوری64/

ملتزم است که به آن ایمان آورده و به آیاتش عمل کردهاند ،شهکى در آن عامهل

شکى در کتاب الهی

خطرناک در ازهمگسیختگی و چنددستگی شهده اسهت (مترجمهان ،6999 ،ج :62
.)231
الذاریات/
19-12

تمام انبیای الهی مخالف داشتند و مورد تهمهت قهرار مهیگرفتنهد و مخالفهان سهعی
داشتند کارها و سخنان پیامبران را ناشی از ارتباط آنها با جنیان بدانند و ریشه ایهن
تهمتها ،طغیان است (قرائتی ،6994 ،ج .)211 :3
طاغوتها در زمهان درمانهدگ بها سوكاسهتفاده از عواطهف و حربهه وطهندوسهت ،

طه19/

احساسات مردم را تحریک م کنند و تهمت و ایجاد سوك ظنّ نسبت به مردان خدا،
از شیوه استکبار آنهاست (قرائتی ،6989 ،ج .)918 :9

سبأ23/
الممتحنة2/
النساك638/

طغیان

ابلیس به موفقیىت خود در انحراف کشاندن مردم یقهین نهدارد ،هرچنهد کهه کفهران
نعمت ،راه نفوذ و موفقیىت ابلیس است (قرائتی ،6989 ،ج .)499 :3
دشمنان به دنبال سلطه همهجانبه هستند و در این راه با عربههای نظهامی و فرهنگهی
ترک مکتب اسالم و کفر ورزیدن را خواستارند (قرائتی ،6994 ،ج .)191 :3
بهرهگیر از جلسات مخف شبانه برا توطئه ،از شیوهها کار منافقان خائن است
(قرائتی ،6989 ،ج .)999 :2

ایجاد سوك ظنّ نسبت
به مردان خدا
کفران نعمت ،راه
نفوذ
کفر ورزیدن
توطئه

نخستین و خطرناکترین دشمن انسان مؤمن :منافقان ازآنرو با موامین بد به نجهوا
با یکدیگر م پردازند که شیطان به آنان چنان فرمان م دههد .ههر نجهوا منفه بها
انگیزهها شیطان است ،همچون هو و طمع و مصالح ماد و ایجاد پراکنهدگ
میان مؤمنان .شاید این آیه داللت م کند بر آنکه اصل در نجهوا مکهروه بهودن آن
است ،زیرا گمان گاه غیبت و تهمت و مرکز توطئهه عهد نظهام اسهت .ازآنرو کهه
المجادله63/

شیطان به هنگام نجوا از هر حالت دیگر قویتر است ،بهتهر اسهت از نجهوا دور
شود ،مگر بهوقت نیاز . ...منافقان و دشمنان امىت اسالم در نههان و دور از آگهاه
این امىت ،توطئهها علیه آن م چینند ،ول این توطئهها از دیدگاه علم خداوند پنهان
نیست و از اراده او بزرگتر نیست که بتوانند زیان به مؤمنهان بزننهد ،مگهر پهس از
آنکه خداوند اذن بر این امر بدهد .ول ک خداوند چنین اذن م دهد؟ آنگاهکه
امىت در گردابهای زدوخورد یا دشنامگوییها به یکدیگر و آشهفتن کارهها غهرق
شده باشند (مترجمان ،6999 ،ج .)633-683 :61

توطئه عد نظام
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مآخذ

مفاهیم

دادههای تفسیری قرآن کریم و سیره نبوی
اهل کتاب برا پیشرفت اسالم ،مانعتراش و اخاللگر م کنند .کج نشهان دادن

آلعمران633/

اسالم ،از راههای آن هها بهرای مبهارزه بها اسهالم اسهت .سرچشهمه فتنهه ،دانشهمندان
منحرفاند که لحظهای بهرا انحهراف دریهغ نمه کننهد و پیهرو از آنهها باعهث

اخاللگری

انحراف از عقیده و ارتداد خواهد شد (قرائتی ،6989 ،ج .)623-626 :2
مشرکان پس از آن که از تأثیر اعجاز قرآن آگاه یافته بودند ،بسیار به این عالقه
داشتند که به قرآن کریم گوش فرا دهند ،البتّه نه برا آنکهه بهدان ایمهان آورنهد،
بلکه برا آن که با آن آشنا شهوند و وسهایل الزم بهرا رویهاروی بها آن را فهراهم

خاتمالنبیین

آورند و نیز بدان خاطر که برخ از آنان به رغم همه انکار و ناباور نسبت به آن و

آشنایی با قرآن برای

اصرار بر این موعع خود ،از تهدیدات و هشدارهای که در قرآن آمده بیم داشهتند

رویارویی با قرآن

و حتّ از تهدید که صرفاب از جانب رسول خدا(ص) صورت گرفته باشد ،بیمناک
بودند (صابری ،6983 ،ج .)132 :6
منافقان و دیگر یهودیان که هنوز بر عقیده خود باق بودند ،بیش از هر کس دیگر
بههه رسههول خههدا(ص) آزار م ه رسههاندند ،زیههرا منافق هان در صههفوف مؤمنههان رخنههه

پراکندن تردید و

م کردند و با گوشهای شنوای کهه در میهان مؤمنهان داشهتند ،تردیهد و عهعف و

ععف و شکست در
میان مؤمنان

شکست را در میان آنان م پراکندند (صابری ،6983 ،ج .)423 :2
قلبها منحرف ،منشأ فساد و فتنهه اسهت و فتنهه ،تنهها آشهوب نظهام و فیزیکه
آلعمران 668/

نیست ،بلکه تفسیر به رم و تحریفِ فرهن

و معان آیات ،نیز فتنه است (قرائتی،

 ،6989ج .)63 :2

فتنه

منافقان همواره بهسهوی فتنههانگیهز مه شهتابند و در میهان مسهلمانان تفرقههافکنهی
م کنند و در میان صفوف لشکر م گردند و سهربازان و جنگهاوران و سهرداران را
بر عد هم تحریک م کننهد و چهون از یکه سهخن ناهنجهار شهنیدند ،آن را بهه
دیگران م برند تا خشم و غوب او را برانگیزند .بهعبارتدیگر ،نقش ستون پهنجم
دشمن را باز م کنند ...هر ستمگر سرنوشتش به این عاقبت م رسد و مها نبایهد
التوبه48-49/

تنها بهظاهر اشخاص بنگریم ،بلکه باید در تاریخ و رفتار گذشته آنها درن

فتنهانگیز

کنهیم

و اینکه چگونه در گذشته عمل م کردهاند که طبعاب در آینده نیز به همهان ترتیهب
عمل خواهند کرد (مترجمان ،6999 ،ج .)619-612 :4
فتنهگر و تفرقهافکن  ،کار همیشه و پیوسته منافقان بوده است و تا پیروز قطعه
جبهه حقّ ،شیطنت م کنند .منافقان هرگهز دلشهان تسهلیم نظهام اسهالم نمه شهود
(قرائتی ،6989 ،ج .)94-99 :1

فتنهگر

شناسایی مؤلفههای تهدید نرم فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم و سیره نبوی بر پایه «فتنه و فساد در مبانی ...

دادههای تفسیری قرآن کریم و سیره نبوی

مآخذ

مفاهیم

شیوههای برخورد کفّار تحقیر رهبر ،تهمت و تکیه بر روش پدران و پیشهینیان خهود
سبأ49/

است که با طرح خط فکر و عمل نیاکهان گمهراه ،دیگهران را تحریهک و بهرا
موفقیىت خود ،از هر نوع تبلیغ و تأکید منف استفاده م کنند (قرائتهی ،6989 ،ج :3

تکیه بر روش پدران
و پیشینیان خود

.)418-419
در زمهان حاعههر مشههاهده مه کنههیم طبقههات محههروم و مستوهعف بههه دعههوتهههای
اصالح پاسهخ متبهت مه دهنهد ،درصهورتیکهه مسهتکبران بهه مخالفهت بها آنهها
برمهیخیزنههد و ادعهها ایشههان آن اسههت کههه مهها از ایشههان دانههاتر و صههاحب مقههامی
عالیتریم و روا نیست که با پذیرفتن پیشنهاد اصالح به این اعتراف کنیم که آنان
األحقاف66 /

بر ما برتر دارند .مگر سبقت گیرندگان مقربتر نیستند؟! به همانگونه که بعوه

عصبیت جاهل

از سفیهان ،بهمجرد آنکه رقیبان ایشان در ایمان آوردن بر ایشان پیشه گیرنهد ،بهه
مخالفت با حق برمیخیزند و خود را از رسیدن به خیرات آن بازمیدارند؛ و ایهن از
بازماندههای عصبیت جاهل است که از رسهیدن نهور ههدایت جلهوگیر مه کنهد
(مترجمان ،6999 ،ج .)699 :69
حکومت حاکمان بر مردم در نظام باطل ،براساس استخفاف و تحقیهر مهردم اسهت.
کس که منطق ندارد به ثروت و زینت تکیه م کند و به دنبال زینت کردن مهردان
الزخرف/
14-19

به طالست و توعیف رهبر اله و القا شبهه از برنامه آنهاست .اطاعهت در نظهام
فاسد براساس تحقیر مردم است .خودباختگی و ته شهدن از هویىهت سهبب تسهلیم

سطحینگری

شدن در برابر طاغوتهاست و این سرسپردگ و اطاعت کورکورانه ،ریشه در فقر
فرهنگ  ،کوتهبینی فکر و سهطحینگهری انسهانهها دارد (قرائتهی ،6989 ،ج :63
.)414-419
نیروها استکبار در زمین که در «امریکا» و زمان در «شهورو » و مهاهوارههها
تبهکار آن ها تجسم پیدا کرده است ،از جانب خدا حکیم سبحانه و تعال سهیطره
و استیال بر ملتهای ععیف و مستوعف به ایشان تفویض نشده ،بلکه ایهن خهود

النحل633/

مستوعفاناند که خاعع مصالح ایشان شدهانهد؛ ایهن خوهوع بهرا ثهروت و قهوت
ایشان یا ترس یا از رو میل و رغبت بوده و سبب شهده اسهت کهه عنهان ثهروت و

بردگی و اطاعت

قوت در اختیار آنان قهرار گیهرد و دیگهران را بهه بردگه و اطاعهت خهود وادارنهد
(مترجمان ،6999 ،ج .)621 :1
شیوه ارعاب و تهدید ،سیاست دائم قدرتها شیطان است و نیز از شایعه بهرای
آلعمران 691/

ترس و یأس مسلمانان استفاده میکنند (قرائتی ،6989 ،ج .)239 :2

ارعاب
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مآخذ

دادههای تفسیری قرآن کریم و سیره نبوی
بیماردالن در کنار منافقان ،توطئهگران هستند که با جن

األحزاب13/

مفاهیم

سرد و شایعهسهاز  ،در

جامعه دلهره ایجاد م کنند و جامعهه اسهالم همهواره بهزرگتهرین عهربههها را از
شایعهسازان خورده است (قرائتی ،6989 ،ج )432-436 :3
روز آن حورت طواف خانه کعبه م فرمود و قریش آنجا حاعر بودنهد .هرگهاه

آثار احمدی

نزدیک ایشان مه رسهیدند ،قهوم او را ناسهزا و آزار زبهان مهیدادنهد (اسهترآبادی،
.)89 :6994
آنان (مشرکان) آنچه را م خواستند تقاعا میکردند ،نه برا آنکه ایمان آورنهد،

خاتمالنبیین

بلکه برا آن که پیامبر(ص) را در حرج قرار دهند و قدرت مجادله خود را آشهکار
سازند که آنان به تعبیر قرآن« ،مردم کینهورز» هستند (صابری ،6983 ،ج .)193 :6

ایجاد دلهره در
جامعه
دادن ناسزا و آزار
زبان به پیامبر(ص)
در حرج قرار دادن
پیامبر (ص)

سلب امنیىت ،مهمتر از قتل اسهت و در ایهن زمینهه الزم اسهت آرزوهها ،ههدفهها و
البقره269/

تالشها دشمن شناخته شود ،چراکه همواره در کمین هستند تا با ارتداد و کفر و
پشت کردن مردم به دین ،فرهن

و مکتهب را از بهین ببرنهد (قرائتهی ،6989 ،ج :6

سلب امنیت

.)942
شوری64/
العنکبوت18/

سرچشمه اکتر تفرقهها حسادت ،ظلم و فزونطلب است و بیشتر تفرقهههای کهه در
دین پدید آمده ،از جانب عالمان و دانشمندان است (قرائتی ،6989 ،ج .)981 :63
بدترین ظلم ،ظلم فرهنگ است که به تسلیم شدن انسان در برابهر حهقّ عهربه وارد
م کند (قرائتی ،6989 ،ج .)692 :3

ظلم
ظلم فرهنگ

«همزات» همان حمالت عقبراننده است که شیطان برا گمراه سهاختن و فهریفتن
المؤمنون38 /

انسان بدان مبادرت م کند .عرورت ندارد که شیطان فقهط همهان موجهود پنههان

گمراه ساختن و

باشد که او را تصوىر م کنیم ،بلکه بههصهورت شههوت و میله شهدید کهه عهارض

فریفتن انسان از راه

آدم م شود ،یا انسان منحرف که مه کوشهد بهر آدمه تهأثیر منفه بگهذارد،

«همزات»

مجسىم م شود (مترجمان ،6999 ،ج .)292 :8
عوامفریبهی لفّهاظ و التقهاط از گناههان دانشهمندان یههود اسهت کهه از حربهههها
آلعمران98/

زهرآگین فرهنگ بهحساب مهیآیهد و بهزرگتهرین خیانهت بهه فرهنه

و عقیهده

انسان ،تحریفِ آگاهانه و مغرعانه علما و خواصى است (قرائتی ،6989 ،ج .)31 :2

لفّاظ

شیوه طاغوتها ،مردمفریبی و قدرتنمایی است .یک از شیوهها شهیطان ،تهزیین
غافر99/

بد ها برا انسهان اسهت .ههر کهس بهد خهود را زیبها دیهد در ارزیهاب منحهرف
م شود ،به فکر تغییر روش نم افتد و از راه حقّ محروم م شود (قرائتی ،6989 ،ج

مردمفریبی

.)211-214 :63

آلعمران96/

تلبیس ،مشتبه کردن و کتمهان حهق ،دو اههرم نیرومنهد دشهمن بهرا ایجهاد
انحراف در بین مؤمنان است (قرائتی ،6989 ،ج .)89 :2

تلبیس

شناسایی مؤلفههای تهدید نرم فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم و سیره نبوی بر پایه «فتنه و فساد در مبانی ...

مآخذ

مفاهیم

دادههای تفسیری قرآن کریم و سیره نبوی
هرچه علما یهود بودند بهه طریهق علمه بها پیغمبهر(ص) ،بهه مجادلهه درآمدنهد و
پیوسته امتحانها م کردند و مسئلهای مشکل م پرسیدند و شهب و روز در بنهد آن
شدند که چگونه تلبیس و تزویر سازند تا حق را به لباس باطل بیهرون آرنهد و از
و چیز علم نکته گیرند ،که بدان رخنه در کار شریعت و اسالم ظاهر کنند؛ و

سیره ابن هشام

هرچه اهل نفاق بودند ،پیوسته دروغ م تراشهیدند و مه گفتنهد و مرجهاف بیهرون

طرح سؤال و اشکال

م آوردند و فاش م کردند و مسلمانان را از راه م بردند ،لیکن هرچهه اههل نفهاق

در دین

بودند ،بهظاهر نم یارستند مخالفت نمودن ،که ایشهان از اههل مدینهه بودنهد و اگهر
مخالفت اظهار کردند  ،هم قوم ایشان را هالک کردند  ،لهیکن یههود ظهاهراب بهه
زبان مخالفت م نمودند و بهتصهریح تکهذیب پیغمبهر(ص) مه کردنهد ( ...قاعهی
ابرقو ،6999 ،ج .)432 :6
هر آنچه در مقابل حکمت قرار گیهرد ،لههو و مهانع رسهیدن بهه کمهال اسهت .ابهزار
لقمان1/

مخالفان راه خدا ،منطق و حکمت نیست ،بلکه سهخنان لههو و بهیپایهه اسهت و ایهن
سرمایه گذار برا مبارزه و تهاجم فرهنگ علیه حقّ ،سابقه زیادی دارد (قرائتهی،

سخنان لهو و بیپایه

 ،6989ج .)293 :3
ستمگران ،با ایجاد شبهه و وسوسه ،با تبلیغ و توعیف ،با ایجاد بدعتها و خرافهات
و نیز مقابله با رهبران حقّ و یأس آفرینیها و طرحهها مختلهف و کارشهکن هها
األعراف41 /

ایجاد شبهه

دیگر راه خدا را میبندند یا در آن تغییر و انحهراف بهه وجهود مهیآورنهد کهه ایهن
جلوگیر از راه خدا و ایجاد انحراف بهزرگتهرین ظلهم فرهنگهی اسهت (قرائتهی،
 ،6989ج .)96-92 :4
مخالفان اسالم در عربه زدن به مسلمانها ،وحدت در ههدف و گهاه وحهدت در

آلعمران681/

شیوه دارند ،بهطوریکه به مسلمانان زخمزبان م زنند و حتّه بها کمهال به شهرم

غزلسرایی و هَجو
زنان مسلمان

برا زنان و دختران مسلمان ،غزلسرایی کرده و یا آنها را هَجو م کنند (قرائتهی،
 ،6989ج .)261-269 :2

الزخرف49 /

فصلت21/

خنده و تمسخر نشانه پوک و سهبکسهر و ههوچیگری مخالفهان اسهت (قرائتهی،

هوچیگری

 ،6989ج .)413 :63
دشمن سعی میکند با هر عمل لغو مانند سوت کشیدن ،کف زدن ،جاروجنجال،

یهاوهسهرایی و ایجههاد

افسانه باف  ،ایجاد تردید و سؤاالت نابهجا مسیر حقّ را منحهرف کنهد و مهردم را از

پارازیهههت در کهههالم

شنیدن حرف منطق دیگران منع م کنند .دشمن ،هم مردم را از شنیدن قهرآن منهع

حقّ

م کند .همچنین برا مبارزه با آن از طریق هوچیگر و هیاهو تالش م کند .ابزار
کار کفّار ،یاوهسرایی و ایجاد پارازیت در کالم حهقّ اسهت (قرائتهی ،6989 ،ج :63
.)994-999

جار و جنجال
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گام دوم :کدگذاری محوری
وظیفه محقق در این مرحله ،دسته بندی و مقایسه عناوین استخراجشده است .این کار مستلزم
صرف وقت و حوصله بسیار است ،زیرا در ابتدای کار ،رابطه بهین ایهن عنهاوین بهه خهوبی آشهکار
نیست و محقق خود را با انبوهی از دادههای خام روبهرو میبینهد کهه بها یکهدیگر چنهدان ارتبهاطی
ندارند ،اما پس از تلفیق است که پیوندهای نامرئی آنها هویدا خواهد شد و این مستلزم بهرهگیری
از تکنیک مقایسه پایدار است که متومن زمینه ظهور ابعاد مشهترک مفهاهیم یها همهان کدگهذاری
محوری است (مهرابی و همکاران.)26 :6933 ،
برای این منظور ،در این گام ابتدا برای رسیدن به اشباع نظری ،از دو مرحله نشسهت خبرگهی
استفاده شد .در مرحله اول ،با همکاری چهار نفر از خبرگان ،مفاهیمی که نظیهر و نزدیهک بهه ههم
بودند طبقه بندی شدند و با توجه به ارتباط زمینهای و تنگاتنگی که با ههم داشهتند ،از درون آنهها،
مقولهها شناسایی ش د که عنوان کدهای محوری هر طبقه را به خود گرفتند .در مرحله دوم ،مجدداب
مفاهیم و مقوله های هر طبقه در اختیار همان جامعه خبره قرار گرفت و بنا بر نظر آنها ،دو مورد از
مقولهها شامل :اشاعه فحشا و منکر در جامعه و همچنین اختالف و تفرقهافکنهی ،بهه علهت نداشهتن
ارتباط و تناسب الزم با بُعد «فتنه و فساد در مبانی دینی و برنامههای آئینی» از دایره مقولهها حهذف
و نُه مورد از مفاهیمی که نسبت به مقوله موردنظر ،ارتباط و انسجام کمتری داشتند نیهز بهه طبقهات
دیگر منتقل و بدین ترتیب سنجش و تائید آنها دریافت گردید که نتیجه آن در قالهب جهدول ()9
آمده است.
جدول  .9کدگذاری محوری
مفاهیم

مقولهها

القای شایعه
شایعه ایجاد ترس و یاس
شایعهپراکنیهای آزاردهنده

شایعهپراکنی

جوساز ها
کتمان حق
مغالطه
تأویالت ناروا برای انحراف افکار عوام
تحریف کالم خدا و سخنان پیامبران

تحریف اعتقادات
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مفاهیم

مقولهها

جعل عقاید ناحق
آمیختن حقایق با خوابوخیال و رؤیا
تحریف سیما دین و بد جلوه دادن آن
تحریفِ آگاهانه و مغرعانه علما و خواص
جعل احکام
سبک شمردن و مسخره کردن حقّ
مخلوط کردن حق و باطل در لباس دین

تحریف اعتقادات

خاموش ساختنِ فروغ دین از راه تبلیغات
خوار شمردن حق و ریشخند گرفتن آن
لجنمال کردن حق
توعیف کالم الهی
داستانسرایی و قصهگویی بهجای قرآن
توعیف و سست کردن ایمان
کفران نعمت ،راه نفوذ
کفر ورزیدن
هواپرست
طغیان

ارتداد و بازگشت از دین

ارتجاع
ارتداد
توطئه
توطئه عد نظام
طرح دوستی

توطئه و نقشههای مخفیانه

آشنایی با قرآن برای رویارویی با قرآن
پراکندن تردید و ععف و شکست در میان مؤمنان
فتنه
فتنهانگیز

فتنهانگیزی و فساد در جامعه

فتنهگر
تکیه بر روش پدران و پیشینیان خود
عصبیت جاهل
سطحینگری
بردگی و اطاعت

تعصب جاهلی و اطاعت کورکورانه
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مفاهیم

مقولهها

گمراه ساختن و فریفتن انسان از راه «همزات»
لفّاظ
مردمفریبی
ایجاد شبهه
طرح سؤال و اشکال در دین

شبهه افکنی در اعتقادات و باورهای دینی

شکى
شکى در کتاب الهی
ایجاد سوك ظنّ نسبت به مردان خدا
ارعاب
ایجاد دلهره در جامعه
دادن ناسزا و آزار زبان به پیامبر(ص)
در حرج قرار دادن پیامبر(ص)

ایجاد رعب و وحشت در جامعه

سلب امنیت
ظلم
ظلم فرهنگ
یاوهسرایی و ایجاد پارازیت در کالم حقّ
جاروجنجال
سخنان لهو و بیپایه

هوچیگری و اختالل در برنامههای دینی

غزلسرایی و هَجو زنان مسلمان
هوچیگری

گام سوم :کدگذاری انتخابی؛ نظریه مبنایی
این گام که کدگذاری انتخابی یا سطح سوم کدگذاری نام دارد ،درواقع ،مرحله ارتباط دادن
سایر مقولهها و اعتبار بخشیدن به روابط بین آنها ،برای وصول به دستهبندی کلیتر و محهدودتر و
انتخاب سامانمند مقوله هسته یا نظریه مبنایی است (مهرابی و همکاران.)22-26 :6933 ،
بدون تردید ،نیل به این هدف ،مستلزم شکلگیری مراحل کدگذاری دادههای تحقیهق اسهت
که برای این منظور ،در گام اول کدگذاری ،دادههای تحقیق در قالب  14مفهوم سازماندهی شد و
در گام دوم کدگذاری با مقایسه مستمر پایدار و تطبیق مداوم مفاهیم ،زمینه طبقهبندی مفاهیم مشابه
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فراهم شد که برونداد آن ،شکلگیری نُه مقوله به نام «شایعهپراکنی»« ،تحریف اعتقادات»« ،ارتداد
و بازگشت از دین»« ،توطئه و نقشههای مخفیانه»« ،فتنهانگیزی و فساد در جامعه»« ،تعصب جاهلی و
اطاعت کورکورانه»« ،شبههافکنی در اعتقادات و باورهای دینی» و «هوچیگری و اختالل در برنامه-
های دینی» است.
بعد از عبور از مرحله دوم ،نوبت به گام سوم یعنی کدگذاری انتخابی رسهید کهه ههدف آن،
انتخاب مقوله هسته یا نظریه مبنایی است .براساس این رویکرد ،تالش شد با توجهه بهه ارتبهاط بهین
مقولهها در مراحل قبلی و اعتبار بخشیدن به روابط آنها و نیز در نظر گرفتن وجهوه مشهترک میهان
آنها ،مقولههای نُهگانه سر آمده ،در یک دستهبندی کلیتر و محدودتری ساماندهی شود و نظریه
مبنایی با عنوان «فتنه و فساد در مبانی دینی و برنامههای آئینی» مطابق با جدول ( )4ارائه گردد.
جدول  .4کدگذاری انتخابی
مقولهها

نظریه مبنایی

شایعهپراکنی
تحریف اعتقادات

فتنهانگیزی و فساد در جامعه
تعصب جاهلی و اطاعت کورکورانه

و برنامههای آئینی

توطئه و نقشههای مخفیانه

فتنه و فساد در مبانی دینی

ارتداد و بازگشت از دین

شبهه افکنی در اعتقادات و باورهای دینی
ایجاد رعب و وحشت در جامعه
هوچیگری و اختالل در برنامههای دینی

اساس ارتباط و فرایند قوهایای شهکل گیهری ایهن نظریهه در ایهن اسهت کهه دشهمن از طریهق
شایعهپراکنی و شبهه افکنی در باورهای دینی ،اعتقادات مردم را تحریف میکند ،سهپس از کانهال
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توطئه و طرح نقشههای مخفیانه و نیز هوچیگری و ایجاد اختالل در برنامهههای دینهی ،زمینهه بهروز
تعصبات جاهلی و اطاعت کورکورانه مردم را فهراهم مهیکنهد ،بههنحهویکهه نتیجهه بهرونداد آن،
فتنهانگیزی و فساد در جامعه و نیز ارتداد و بازگشت از دین است که دستهبندی کلی و محدود آن،
نظریه مبنایی «فتنه و فساد در مبانی دینی و برنامههای آئینی» است که از منظر قهرآن کهریم و سهیره
نبوی ،این مقوله هسته یا نظریه ،ازجمله تهدیدات نرم فرهنگی است که دشمنان تالش مهیکننهد از
طریق آن به اهداف خود دست یابند.

نتیجهگیری
در پژوهش حاعر ،پس از تعریف و تبیین واژگان و مفاهیم کاربردی ،با محوریت قرار دادن
قرآن کریم 91 ،آیه از آیات شریفه که دارای صبغه تهدید نرم فرهنگی بودنهد ،شناسهایی شهدند و
سپس بهمنظور غنابخشی علمی به ماهیت پژوهش ،از تفاسیر معتبر با رویکرد فرهنگی -تربیتی و نیز
کتب سیره نبوی استفاده و دادههای تحقیق در این زمینه جمعآوری شد.
با تجزیه و تحلیل دادههای تفسیری قرآن کریم و سیره نبوی ،در گام اول؛  14مفهوم ،در گام
دوم؛  3مقوله و در گام سهوم؛ نظریهه مبنهایی تحقیهق شناسهایی و احصها شهد .مههمتهرین یافتهه ایهن
پژوهش ،شناسایی تعداد نُه مؤلفه شامل «شایعهپراکنی»« ،تحریف اعتقادات»« ،ارتداد و بازگشت از
دین»« ،توطئه و نقشههای مخفیانهه»« ،فتنههانگیهزی و فسهاد در جامعهه»« ،تعصهب جهاهلی و اطاعهت
کورکورانه»« ،شبههافکنی در اعتقادات و باورههای دینهی»« ،ایجهاد رعهب و وحشهت در جامعهه» و
«هوچیگری و اختالل در برنامههای دینی» در حوزه تهدید نهرم فرهنگهی اسهت کهه بهر پایهه نظریهه
مبنایی تحقیق یعنی «فتنه و فساد در مبانی دینی و برنامههای آئینی» بهعنوان هدف تحقیهق ،از منظهر
قرآن کریم و سیره نبوی کشف و تأیید شد.
یافتههای تحقیق حاعر ،یافتههای تحقیق افتخاری و برزگرلداری ( )6939در خصوص جنس
و ماهیت تهدید نرم و فراوانی گونههای آن را تأییهد مهیکنهد و همچنهین در مقایسهه بها یافتههههای
داودی دهاقانی و کنعانی ( ،)6931افتخهاری ( ،)6936گهروه مطالعهاتی دانشهکده امنیهت ( )6988و
رسولی ( )6991در زمینه مؤلفههای تهدید نرم در حوزه فرهنگی ،نیز همسویی دارد؛ با این تفهاوت
که در پژوهش حاعر ،بررسی موعوع تهدید نرم ،صرفاب در حوزه فرهنگی است و شناخت مفاهیم،
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مؤلفهها و نظریه مبنایی آن ،به صورت جامع و تمام شمار از منظر قرآن کریم و سیره نبوی واکاوی
شده است؛ درحالیکه در تحقیق داودی دهاقانی و کنعانی ( ،)6931مظاهر تهدید نهرم فرهنگهی بها
محوریت حوزه انتظامی است و در طهرح پژوهشهی افتخهاری ( ،)6936قهرآن در کنهار سهایر اسهناد
باالدستی جمهور ی اسالمی ایران محوریت دارد و بهه دنبهال الگهوی تهدیهد نهرم اسهالمی در ابعهاد
فههردی ،اجتمههاعی ،سیاسههی و امنیتههی اسههت .در تحقیههق گههروه مطالعههاتی دانشههکده امنیههت(،)6988
محوریت پژوهش ،بررسی دکترین کشور آمریکا در حوزه تهدید نرم علیه جمهوری اسالمی ایران
است و بهصورت مختصر به این موعوع در بُعد فرهنگهی -اجتمهاعی نیهز اشهاره دارد و در تحقیهق
رسولی ( ،) 6991فقط دو واژه صد سبیل و اعالل عن سبیل و راههای مبارزه با آن ،بههعنهوان نمهاد
تهاجم فرهنگی در محدودهای از آیات قرآن و احادیهث معصهومین(ع) بررسهی شهده کهه ایهن دو
مؤلفه در حکم ابزار تهاجم بوده و تهاجم فرهنگی خود یکی از مقولهههای تهدیهد نهرم فرهنگهی و
اخص از آن بهحساب میآید.
براساس نتایج تحقیق ،امروزه در عرصه تهدید نرم ،حوزه فرهن

 ،به مهمترین کانون رقابهت

و مبارزه تبدیل شده و با اشکال ،ابزار و ویژگیهایی که دارد عامهل اصهلی پیهروزی و یها شکسهت
طرفهای درگیر است .ازاینرو ،فرهن

قوی به دنبال بلعیدن و هوم کردن فرهنه

عهعیف در

جامعه هدف است و تالش میکند که با باورسوزی و باورسازی ،ارزشها و رفتارهای آن جامعه را
مغلوب سازد.
امروزه که شیوههای سخت منسوخ شده است و صاحبان زر و زور ،به شیوههای نرم گهرایش
پیدا کردهاند ،میتوانیم مهمترین تهدید علیه جمههوری اسهالمی ایهران را ،تهدیهد نهرم فرهنگهی از
کانال «فتنه و فساد در مبانی دینی و برنامههای آئینی» بهدانیم ،زیهرا طراحهان و عهامالن تهدیهد نهرم
فرهنگی که هویت و امنیت اسالمی را نشانه گرفتهاند ،تالش دارند با استحاله فرهنگهی ،پیونهد بهین
سه عنصر دین ،مردم و رهبری (بهعنوان مرجع امنیت اسالمی) را قطع کنند و ارزشهای حهاکم در
جامعه اسالمی را توعیف و به طرق ممکن ،از رشد و پیشرفت نظام دینی جلوگیری نمایند.
حال با عنایت به این مهم ،جامعه اسالمی ایران باید تالش کند که با برنامههریهزی و مهدیریت
صحیح و کارامد ،حصاری نرم و امن در اطراف خود ایجاد و از قِبل آن ،به قابلیتهایی دست پیدا
کند که نهتنها جلوی نفوذ فرهن

مهاجم را بگیرد ،بلکه بتواند هم در سطح بینالملل ،زمینه نفوذ و
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غلبه فرهن

اسالمی بر سایر فرهن

ها را مهیا کند و هم در سطح ملی ،با ایجاد وحدت و همهدلی

جلوی هرگونه تهدید نرم فرهنگهی ،ازجملهه شهایعهپراکنهی ،تحریهف اعتقهادات ،ارتهداد ،توطئهه،
فتنهانگیزی ،شبههافکنی ،رعب و وحشت و هوچیگری در برنامهههای دینهی را سهد نمایهد .بهر ایهن
اساس ،بهترین و اثربخش ترین دستمایه برای وصول به این هدف ،توجه ویژه به فرمانهای الهی در
قرآن کریم و سیره نبهوی بههعنهوان دو اثهر ههم سهن

و معاصهر و نیهز اقهدام جههادی در عمهل بهه

آنهاست .در این زمینه ،چند راهکار به شرح ذیل پیشنهاد میشود.
پیشنهادها
 .6محققان و پژوهشگران بعدی ،به منظور تکمیل این تحقیق ،موعوع تهدید نهرم فرهنگهی بهر
پایه «فتنه و فساد در مبانی دینی و برنامههای آیینی» را از منظر سیره کالمی پیامبر اسالم(ص)
بررسی و مفاهیم و مؤلفههای آن را شناسایی و معرفی کنند.
 .2پژوهشگران این عرصه ،تهدید نرم فرهنگی در ابعاد مختلف را از منظر سیره ائمهه اطههار(ع)
نیز بررسی و تحلیل کنند.
 .9دستگاههای تبلیغاتی و فرهنگی اعم از سازمان صدا و سیما ،حوزههای علمیه و ...با تأکید بر
یک سری قابلیتها ،ازجمله به جریان انداختن گفتمان فرهنگی در عرصه بینالملل و مقابله
فعال و هوشمندانه با تهدیدات نرم فرهنگی دشمن را جدی بگیرند.
 .4سازمان آموزش و پرورش مؤلفه های تهدیدات نهرم فرهنگهی در قهرآن و سهیره نبهوی را در
محتوای دروس تاریخ و قرآن کریم بگنجاند و نسل نوجوان جامعه را با ایهن موعهوع آشهنا
کند.
 .1پژوهشگران ،از طریق تحقیق میدانی فراگیر ،وععیت موجود مؤلفههای یادشده را در سهطح
جامعه مورد سنجش قرار دهند و سپس با توجه به وععیت ،راهکارهای مقابله ارائه دهند.
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