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Abstract
Contemporary dissidents and enemies believe that the soft threat in the cultural
sphere can change people's beliefs and attitudes in religious societies, especially the
Islamic Republic of Iran, and then pave the way for their confrontation with the
ruling political system and thus challenge the security of the country. In this
research, the discussion of "deviation of human societies from religion and divine
nature" is first considered as one of the assumed dimensions of soft cultural threat
and it has been attempted to identify and identify its components by studying
Islamic sources and specifically, the Holy Quran and prophetic traditions. The type
of research, theoretical and applied-development and its research methodology is the
foundation data (grounded theory) qualitatively. Its data were collected in a library
and field form, using fishing tools and interviews by referring to the statistical
population of the research including verses and interpretations of the Holy Quran
with a cultural-educational approach and prophetic books, and its validity and
reliability have been confirmed by 44 experts and experts through discovery and
inspection in three stages of open, pivotal and selective coding. The findings show
that the discussion of "deviation of human societies from religion and divine nature"
is one of the dimensions of the soft cultural threat that is used against the Islamic
security authority, and its components include "spreading prostitution and denial in
society", "conditions for people's deviations", "promoting artistic programs and
destructive entertainments", "cultural and propaganda invasion against religion",
"heresy and innovation in religion", "preventing the growth of religious awareness
and insight" "Hypocrisy in speech and actions", "aristocracy and worldlism",
"seduction", "deviation in society", "division and division" and "fueling religious
and religious differences".
Keywords: Soft Cultural Threat, Holy Quran, Prophetic Tradition, Security,
Deviation of Society.
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چکیده
معاندان و دشمنان معاصر بر این عقیدهاند که تهدید نرم در حوزه فرهنگی ،میتواندد باورهدا و نگدرش
مردم در جوامع دینی بهویژه جمهوری اسالمی ایران را دستخوش تغییر کرده و سپس زمینده رویدارویی نهدا
با نظام سیاسی حاکم را فراهم و در نتیجه امنیدت کشدور را بدا شداوا مواجده نمایددی در ایدن پدژوها ،ب د
«ان راف جوامع بشری از دین و فطرت اوهی» بدواً یکی از ابعاد مفروض تهدید نرم فرهنگدی انگاشدته شدده و
تالش گردیده است که با مطاوعه منابع اسالمی و بهطدور ادا  ،قدر ن کدریم و سدیره ن دوی ،مؤوفدههدای ن
شناسایی و احصاء شودی نوع ت قیق؛ نظدری و کداربردی -توسدعهای و روش ت قیدق ن ،داده بنیداد (گرانددد
تئوری) به شیوه کیفی میباشدی دادههای ن به صورت کتابخانهای و میدانی ،با استفاده از ابزار فیابرداری و
مصاح ه با مراجعه به جامعه ماری ت قیق شامل یات و تفاسیر قر ن کدریم بدا رویکدرد فرهنگدی -تربیتدی و
کتب سیره ن وی گرد وری و اعت ار و پایایی ن نیز از طریق کشف و بازرسی در سه مرحله کدگدذاری بداز،
م وری و انتخابی به تأیید  44نفر افراد ا ره و صاحبنظر رسیده استی یافتههای ت قیدق نشدان مدیدهدد کده
ب

«ان راف جوامع بشری از دین و فطرت اوهی» از جمله ابعاد تهدید ندرم فرهنگدی اسدت کده علیده مرجدع

امنیت اسدالمی کداربرد دارد و مؤوفدههدای ن شدامل «اشداعه ف شدا و منکدر در جامعده»« ،زمیندهسدازی بدرای
ان رافات مردم»« ،ترویج برنامههای هنری و سرگرمیهای مخرب»« ،تهاجم فرهنگدی و ت لیغداتی علیده دیدن و
مذهب»« ،بدعت و نو وری در دین»« ،ممانعت از رشد گاهی و بصیرت دینی جامعه»« ،دورویی در گفتدار و
کردار»« ،اشرافی گری و دنیاگرایی»« ،تطمیع و اغوا»« ،اضالل و ان راف در جامعه»« ،ااتالف و تفرقهافکندی»
و «دامن زدن به ااتالفات دینی و مذه ی» میباشدی
كلیدواژهها :تهدید نرم فرهنگی ،قر ن کریم ،سیره ن وی ،امنیت ،ان راف جامعهی
 ی مدرس و پژوهشگر دانشگاه علوم دریایی امام امینی(ره) نوشهر

m_h_moslemi35@yahoo.com
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مقدمه
تهدید نرم؛ نوعی تالش برنامهریزیشده برای استفاده از ابزارها و روشهای ت لیغی ،رسانهی
سیاسی و روانشنااتی برای تأثیر نهادن بر حکومتها ،گروهها و مردم کشورهای اارجی بهمنظور
تغییر نگرشها ،ارزشها و رفتارهای نان استی این رویکرد تهداجمی از اواادر قدرن بیسدتم مدورد
توجه جدی م افدل سیاسدی-نظدامی قدرار گرفدت کده بده اداطر داشدتن یدس سدری ویژگدیهدا و
شااصهایی شون؛ نام سدوس بدودن ،انتزاعدی بدودن وییی حدوزههدای مختلفدی ازجملده؛ سیاسدی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را در برمیگیردی از نظر کارشناسان ،کار مدترین ن حوزه فرهنگی
است؛ زیرا عامالن این تهدید در پی ن هستند که بدا اسدتفاده از ابزارهدا و روشهدای فرهنگدی بدر
ارزشهدای بنیدادین جامعده (نظیدر اددام وری ،دشدمنسدتیزی ،عدداوتادواهی ،زادگدی و ییی)،
نگرشهای پایه (نگرش به بیگانگان ،نگرشهای سیاسی ،نگرش به نوع حکومت ،نگرش به ندوع
اجتمدداعی و ییی) ،ترجی ددات اساسددی (ترجی ددات ااالقددی ،اجتمدداعی ،فرهنگددی وییی)،

روابد

دابورسدوم و مدنا و رفتدار اجتمداعی تدأثیر بگذارندد و ن را دسدتخوش تغییدر قدرار دهنددی
(مسلمی)49-41 :9911،
نچه مسلم است اینکه اثربخشی تهدید نرم بر فرهنگ جوامع اسالمی شددت بیشدتری دارد؛
زیرا در نظام اسالمی ،فرهنگ؛ مجموعه ای از عقاید ،نظام حقوقی و اصول ااالقی و ارزشی اسدت
که بر اساس عداوت ،حکمت ،مصل ت و نظم از سوی وحی اوهی برای هدایت و سعادت دنیوی و
ااروی انسانها ارائه گردیده (اسروی )9914،11و وذا در ایدن عرصده ،جوامدع اسدالمی از جملده
جمهوری اسالمی ایران که پیشتاز رسیدن به تمدن نوین اسالمی است با این نوع تهدید بیشتر مواجه
میباشدی
مطاوعات نشان می دهد که موضوع تهدید نرم فرهنگدی در صددر اسدالم هدم وجدود داشدته و
مخاوفان جهت انثی و یا کمفروغ کردن دعوت پیام ر اسالم (

) نیدز از ن بهدره مدیبدردهاندد و

بنابراین ،مطاوعه و استخراج مفاهیم ،مؤوفهها و ابعاد این تهدید و ت یین راههای مقابله بدا ن از منظدر
مت ون دینی به ویژه قر ن کریم و سیره ن وی ،بهترین کمس در رفع نیازهای حال حاضدر جمهدوری
اسالمی ایران و سایر جوامع اسالمی در مواجهه درست و علمی با تهدیدات ندرم دشدمن در حدوزه
فرهنگی اواهد بود و این رساوتی است که بر عهده م ققین بهویژه پژوهشگران اسالمی استی
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با امعان نظر به اینکه قر ن کریم و سیره ن وی ،مش ون و سرشار از موزههای دینی و تعاویم
نجاتبخا اوهی است و تأسی به ن میتواند راهگشدای بسدیاری از مسدائل م تالبده جامعده باشدد،
انجام این ت قیق از نجهت اهمیت دارد که هم میتواند دستمایهای برای سایر م ققین در راستای
م ارزه با تهدیدات نرم فرهنگی باشد و هم ضمن برجسته نمودن نقا و تأثیر قدر ن کدریم و سدیره
ن وی در تأمین امنیت و سالمت جامعه در برابر هجمههای فرهنگی ،قادر اسدت کده نقدا م دوری
قر ن و سیره ن وی و اثربخشی این دو میراث ارزشمند دینی را در برنامهریزیهای فرهنگی -تربیتی
جامعه ت یین نماید و در نقطه مقابل بی توجهی و غفلت نس ت به این موضوع ،ممکن است پیامدهای
اطرناکی مانند اشاعه ضعف و سستی در ایمان و اعتقدادات مدردم ،از دسدت رفدتن سدرمایه عظدیم
جوان یندهساز کشور ،ضعف در اداره کشور برمدار ارزشهدای دیندی ،رویدارویی مدردم بدا نظدام
حاکم ،تش دید ااتالفات و ایجاد تفرقه در بین مردم و ییی را در پی داشته باشد ،که این اود نیدز بدر
ضرورت انجام این ت قیق دالوت داردی
پژوهشگران پدیده تهدید نرم را از جهات مختلف موردمطاوعه و بررسی قرار دادهاندد؛ امدا در
این عرصه ،مسئلهای که األ ن احساس میشود ،ب

تهدیدد ندرم در حدوزه فرهنگدی اسدت کده

هدف مقاوه حاضر بررسی مؤوفههای ن میباشدی ازاینرو با توجه به جداودانگی و جامعیدت مندابع
اسالمی به ویژه قر ن کریم و نیز این مهم که پیام ر اسالم (

) اود ماج اهداف نرم فرهنگی در

دوران رساوت بوده است ،در پژوها حاضر ،موضدوع «ان دراف جوامدع بشدری از دیدن و فطدرت
اوهی» مفروض انگاشته شده و تالش گردیده است که بر م نای این مفروض و نیز در پاسخ بده ایدن
سؤال اساسی که «مؤوفههای تهدید نرم فرهنگی در رابطه با موضوع «ان راف جوامع بشری از دیدن
و فطرت اوهی» شیست؟» متون معت ر دینی و به طور اا

کتب تفسیری قر ن کریم و کتب سدیره

ن وی مطاوعه و دادههای مدوردنظر ن بدا رویکدرد کیفدی احصداء و بدا تأکیدد بدر راه درد داده بنیداد
تجزیهوت لیل گردندی

پیشینه تحقیق
با عنایدت بده اینکده تهدیدد ندرم یکدی از موضدوعات مهدم عصدر حاضدر اسدت و بسدیاری از
پژوهشگران با رویکردها و اهداف مختلفی به پدژوها در مدورد ن پردااتدهاندد؛ امدا ت لیدل ایدن
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دوفصلنامة علمی -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال نهم ،شماره  ،91بهار و تابستان 9911

ت قیقات نشان میدهد که انط اق ن ها با قر ن کریم و سیره ن وی زیداد ملمدوس نیسدتی در اینجدا
بهمنظور شنایی با ثار پیشین به برای از نها اشاره میشودی
جدول  .9پیشینه تحقیق
ردیف

سال

محقق

9912

داودی دهاقانی ،ابراهیم و کنعانی ،اک ر

تهدید نرم با رویکرد انتظامی

مقاوه :ت یین بعد فرهنگی -اجتماعی

1

9919

اصغر افتخاری و شیرزاد برزگروداری

«مطاوعه موردی داستان حررت موسی و فرعون»

مقاوه :گونه شناسی تهدید در گفتمان قر ن کریم

9

9919

افتخاری ،اصغر

رویکردی اسالمی

پروژه :تهدید نرم:

عنوان

9

نتیجه تحقیق
این ت قیق به روش میخته کمی و کیفدی ،تهدیدد ندرم فرهنگدی را در م دی انتظدامی
مورد پژوها قرار داده استی یافتههای ت قیق نشان میدهد که مؤوفههدای ایدن ندوع از
تهدید شامل؛ مشروعیت ،مشارکت ملی ،مطاو دات عمدومی ،هویدتسدازی ،ارزشهدای
اساسی ،هنجارهای عمومی ،اوگوهای مرجع ،عداوت اجتماعی ،اوگوهای تقاضا و توویدد
اطالعددات وییی اسددت و مددواردی شددون؛ کدداها حرددور فعددال مردم دی در حددوزههددای
تصمیمگیری فرهنگدی -اجتمداعی ،شدکاف و بدروز اادتالل در عوامدل یکپارشده سداز
اجتماعی و رواب برااسته از ن ،عدم تمکین و شیوع ن در ق دال هنجارهدای عامده و
توجه به هنجارهای غیر حمایتی ازجمله تهدیدهای نرم بعد فرهنگدی د اجتمداعی هسدتند
که از دیدگاه انتظامی ،گسترش نها موجب کاها نظم و امنیت اواهد شدی

این ت قیق به دن ال ت یین ماهیت تهدیدات و گونههای مختلفی است کده از ناحیده نظدام
فرعونی متوجه حررت موسی (ع) بوده و در این زمینه ،با استفاده از نرمافزارها و کتب
تفاسیر ،بستههای معنایی  19یه را استخراج و بر اساس گونه شناسی تهدید ،در جداول
مربوطه رت هبندی و دادههای گرد وریشده را با استفاده از روشهای ماری «توصیفی
و استن اطی» ،تجزیهوت لیل کرده استی نتیجه نشان میدهد که ماهیدت تهدیددی کده از
ناحیه نظام فرعونی علیه حررت موسی (ع) اعمال میشد عمدتاً نرم و دارای گونههدای
متنوعتر و از تقدم و فراوانی بسیار باالتری نس ت به تهدید سخت براوردار استی

این پروژه ،بهصورت کلی ،موضوع تهدیدد ندرم را م تندی بدر اسدناد باالدسدتی ،دیددگاه
حررت امام امینی و حررت امام اامنه ای بررسی و ابعاد تهدید نرم را بر پایده شهدار
بُعد فردی ،اجتماعی ،سیاسی و امنیتی مورد مطاوعه قرار داده و کانونهای تهدیدد ندرم و
راه رد مقابله با هریس از ن ها را با استناد به قر ن کریم ت یین و سدپس اوگدوی تهدیدد
نرم اسالمی فرا م ور بر اساس ابعاد شهارگانه مذکور را ترسیم و ارائه کرده استی
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ردیف

سال

محقق

9902

ح یباهلل رسووی

9911

گروه مطاوعاتی دانشکده امنیت ملی

عنوان
م ارزه با تهاجم فرهنگی از دیدگاه قر ن و حدی

پایاننامه کارشناسی ارشد ،راهها و شیوههای

2

این پایاننامه در قاوب ت قیقی موضوعی به بیان موضوع تهاجم فرهنگدی پردااتده و در
این رابطه دو ع ارت کلیدی «صد عن سی لاهلل» و «اضالل عنسی لاهلل» را بهعندوان نمداد
تهاجم فرهنگی در قر ن مجید و احادی معصومین (ع) مورد بررسی و ت لیل قرار داده
و پس از ت یین راههای مقابله بدا ن ،ااطرنشدان کدرده اسدت کده قدر ن مجیدد ،کتداب
هدایت و مکتب انسانسازی است و تنها راهحل م ارزه با تهاجم فرهنگدی ،روی وردن
به قر ن حکیم و روایات اسالمی و بهرهگیری از دستورات اوهی و تعاویم معصومین (ع)
و بکار بستن نها در زندگانی فردی و اجتماعی اواهد بودی

این طرح موضوع تهدید نرم را بهصورت کلی بررسی و در این میان به بیان دیدگاهها و
تهدید نرم و راه ردهای مقابله

4

نتیجه تحقیق

مکاتب مختلف در حوزه تهدید و امنیت شناسی پردااته و بهصورت م دود به عرصه-
های تهدید نرم در شهار حوزه :سیاسی ،فرهنگی– اجتماعی ،اقتصادی ،دفاعی -امنیتدی
نیز اشاره و سپس دکترین کشور م ریکا علیه جمهوری اسالمی ایران را ت یین و اوگوی
مقابله با ن را بیان نموده استی این طرح مطاوعاتی بهصورت مختصر بده تهدیددات ندرم
در حوزه فرهنگی -اجتماعی نیز پردااتده و شهدار مقووده؛ ملیدت سدازی ،نخ ده سدازی،
فرهنگسازی و مذهب سازی را بهعندوان مؤوفدههدای تهدیدد ندرم در حدوزه فرهنگدی-
اجتماعی برشمرده استی

تعاریف و مفاهیم
تهدید
واژه تهدید از حی

وغوی به معنای ترساندن ،بیم و بیم دادن ،بهکاررفتده (معدین ،9902،ج :9

 )9109و در اصطالح به مجموعهای از عملیات و کارهایی گفته میشود کده دشدمنان در مقابلده بدا
دیگران انجام داده و در ن بر قابلیتهایی تأکید میکنند که بتوانند بیشترین سیبها را بر حریف
وارد کنندی او ته این عملیات متناسب با وضعیت و هدف غل ه بر حریف پیابینی میگردد و بهترین
موفقیت زمانی است که با کمترین هزینه و تلفات حاصل گردد و بده و دان ندوع کداربرد و اعمدال
قدرت به سه گروه تهدید سخت ،نیمه سخت و نرم تقسیم میشوندی (بابایی طالتپه)11-19 :9910،
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تهدید نرم
تهدید نرم؛ نوعی تالش برنامهریزیشده برای استفاده از ابزارها و روشهای ت لیغی ،رسانهی
سیاسی و روانشنااتی برای تأثیر نهادن بر حکومتها ،گروهها و مردم کشورهای اارجی بهمنظور
تغییر نگرشها ،ارزشها و رفتارهدای ندان اسدت (عقیلدی و همکدار )12 :9911،و ایدن اقددام غیدر
اشونت میز ،ارزشها و هنجارهای(جامعه هدف) را مورد هجوم قرار میدهد و سرانجام منجر بده
تغییر در اوگوهای رفتاری موجود و الق اوگوهای جدیدی میشود که با اوگوی رفتداری مدوردنظر
حاکم تعدارض دارندد (کرمدی )9 :9910،و شدامل ابعداد یدا عرصدههدای مختلفدی ازجملده سیاسدی،
اقتصادی ،فرهنگدی ،اجتمداعی ،ارت اطدات اجتمداعی ،علمدی و اندیشدهای مدیباشددی(مداهپیشدانیان،
)94 :9912

فرهنگ
واژه فرهنگ مرکب از فر به معنای (شأن ،شوکت ،نور و پرتدو ،برازنددگی و ییی) و هندگ بده
معنای (سنگینی و وقار ،قصد و اراده ،سدپاه و ییی) اسدت (دهخددا )9901،همچندین بده معندای ادب،
تربیت ،دانا ،علم ،معرفت ،مجموعه دابورسوم ،مجموعه علوم و معارف و هنرهدای یدس قدوم
بکار میرودی (معین )9911،در دیددگاه اسدالمی ،فرهندگ مجموعدهای از عقایدد ،نظدام حقدوقی و
اصول ااالقی و ارزشی است که بر اساس عداوت ،حکمت ،مصل ت و نظم از سدوی وحدی اوهدی
برای هدایت و سعادت دنیدوی و اادروی انسدانهدا ارائده گردیدده و در برادورد بدا فرهندگهدای
ااتصاصی افراد و ملتها ،اصدول و روشهدای همگدون را تث یدت (امرداء) و شدیوههدای مغدایر را
دگرگددون سددااته و نقددا منف دی و اصددول مددردود و شددر

وددود را اصددالح و م ددی زندددگی را

ساومسازی (تأسیس) میکندی (اسروی )11 9914:فرهنگ دارای سه بخا شدنااتهدا و باورهدا،
ارزشها و گرایا ها ،رفتارها و کردارها و سه عنصر شامل؛ اصول دین یعنی توحید ،ن وت و معداد
میباشدی م ور فرهنگ اسالم است و شامل ،باورها و عقایدد مربدو بده اداوندد و انسدان ،ارت دا
انسان با اداوند و جهان ط یعت استی اصول ااالقی یا یس سری ارزشها ،مانند اوب و بد است
که همیشه ثابت بوده و در هیچ زمانی تغییدر نمدیکنندد و منظدور از نهدا اصدول ارزشدی و م دانی
میباشند و احکام عملی یا همان شیوه رفتداری برااسدته از بیدناهدا و ارزشهدای اسدالمی اسدتی
(مص اح یزدی)09-09 :9910،
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تهدید نرم فرهنگی
تهدید نرم فرهنگی شیوهای اسدت کده بدر باورهدا ،ارزشهدا و اوگوهدای رفتداری در سدطوح
راه ردی ،میانی و تاکتیکی جامعه تأثیر میگدذاردی بددینصدورت کده بدا مددیریت ادرا

و عدزم

نخ گان ،باورها ،ارزش ها و اوگوهای رفتاری نان را در سطح راه ردی ت ت تدأثیر قدرار داده و بدا
تغییر نگرش و ذهنیت نها ،سیستم تصمیمگیری را در ااتیار میگیرندی در سطح میانی که مربو
به حوزه فرهنگ عمومی است ،گسیختگی اجتماعی و فروپاشی روانی مردم را ایجداد مدینمایندد و
در عرصه فرهنگ دفاعی کشور که من ع قدرت نرم در نیروهای مسدلح اسدت ،عدزم و اراده ن درد و
قدرت بازدارندگی روانی را از بین برده و روحیده مقاومدت و اراده جنگجدویی را سدلب مدیکنندد
(مرادی )920 :9911،این شیوه به علت داشتن یس سری شااصها و ویژگدیهدا ،مانندد تددریجی،
زیرسط ی و نام سوس بودن و ییی کار مددترین روشدی اسدت کده در سدلب امنیدت جامعده بسدیار
کارساز استی (هاشمیان فرد)92-11 :9912،

تهدید نرم فرهنگی در قرآن كریم و سیره نبوی
در طول تاریخ اسالم بهویژه دوران ن وت پیام ر اکرم (

) ،دشمنان همیشه بدا هددف متعداوی

اسالم که همان هدایت انسان بهسوی کمال و ت قق مقام الیفهاولهدی اسدت اصدومت داشدته و در
این جهت ،حذف و یا ت ریف ن را بهعنوان اووویت اول در دستور کار قرار میدادنددی علدت ن
این است که جوامع اسالمی دارای یس سری اصول و م انی با ص غه دینی و اوهی من صر بده ادود
میباشند که عدول و گذشتن از نها بهراحتی ممکن نیستی ازاینرو دشدمنان در شندین شدرایطی
که از شیوههای تهدید سخت در رسیدن به اهداف اود مأیوس شدهاند ،ناگزیر به شیوههای تهدید
نرم روی وردهاندی در زمان ظهور اسالم همشنین شدیوهای رایدج بدود و سدران مشدرکین در انثدی
کردن دعوت پیام ر (

) از ن بهره میبردندی

مهمترین سیاست دشمنان در این زمینه ،تخریدب مرجدع امنیدت اسدالمی یعندی توحیدد ،نظدام
اسالمی و مردم (مؤمنان) است (هاشمیان فرد)90-42 :9911،ی قر ن کریم این را فتنهای میداند که
از حی

اهمیت ،شدیدتر و بزرگتر از قتل است (او قدره )919/و «ایدن بددین اداطر اسدت کده در
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ارتکاب قتل ،شخص مقتول فق از زندگى مادّى م دروم مدیشدود و نداراحتى و سدختى و عدذاب
کوتاهى مىبیند ،ووى در ااتالل و به هم اوردن برنامه زندگى نهتنها زندگى مادّى بههمادورده و
به اضطراب و پریشانى و شکنجه ممتد و طوالنى کشیده مدىشدود ،بلکده زنددگى معندوى و حیدات
روحانى نیز در اثر ابتالئات گوناگون و از دست رفتن نظم و طمأنینه و امنیت ،دشار سقو و تندزلل
اواهد شدی پس در جریان فتنه و ااتالل برنامه زندگى ،موت تدریجى تدومم بدا شدکنجه و عدذاب
پیا مده و م رومیت مطلق پیدا اواهد شد»ی (مصطفوی ،9912،ج)0 :9
در سیره ن ی مکرم اسالم (

) نیز که م تنی بر وحی میباشدد( ،اودنجم )4-9/هددف ،تربیدت

انسان کامل است و این مستلزم امنیت است و به همین اداطر در سدیره ایشدان ،امنیدت همسدنگ بدا
نعمت عافیت و سالمتی یاد شده استی (مجلسی ،9429،ج  )902 :01مطابق با سیره کالمدی ایشدان،
نچه این امنیت را تهدید میکند ،رذایل ااالقی و است داد و استک ار است که از ن بهعنوان موانع
درونی و بیرونی کمال یاد میشودی از این منظر ،ت هدیددات اصدلی امنیدت انسدان و جامعده انسدانی،
تهدیدات درونی است که مقدمه تهدیدات بیرونی میباشد؛ بنابراین در ب

امنیت فدردی «مواندع

درونی کمال» و به تع یر دیگر «ظلم به اود» و در حوزه جهانی ،است داد و استک ار و در یسکدالم
«ظلم به دیگران» جزء تهدیدات بهحساب می ید و فرمایا ن حررت در اصو

جهاد اک در و

اصغر نیز اشاره به شنین مردمونی اسدتی (ودسزایدی )911 :9912،بدر ایدن اسداس ،تهدیددات ندرم
فرهنگی در قر ن کریم و سیره ن وی شامل یس سری اقدام ندرم و غیدر اشدنی اسدت کده دشدمنان
بیرونی و درونی از طریق ن ،افکار و اندیشه افراد را دستکاری نموده و با تسخیر قلوب و اذهان،
رفتار و کردار ن ها را تغییر و از مسیر هدایت و کمال من درف مدیکنندد کده بدا اصدول و عناصدر
فرهنگ اسالم در تراد میباشندی

انحراف جوامع بشری از دین و فطرت الهی
اصل و اساس در پیدایا ان راف و کجرویها در جوامع بشری ،تغییر درون افراد ن اسدت
که بنا بر تصریح قر ن کریم ،کسانی که دن اوهرو شهوات هستند سعی مدیکنندد از ایدن طریدق ،در
جامعه ان راف ایجاد نمایندی 9م ققین با استناد به وحی اوهی ،ان راف افراد و جامعه را ناشی از سده
َ َّ ُ ُ َ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َّ ُ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ ا
ات أن ت ِميلوا َميًل َع ِظ ايما(اونساء)10/
9ی والله ِيريد أن يتوب عليكم و ِيريد ال ِذين يت ِبعون الشهو ِ
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عامل میدانند :یکی سااتار وجودی انسان است که به علدت داشدتن ویژگدیهدایی شدون غرایدز و
کشاهای نفسانی در نهان انسان 9،کمظرفیتی 1،حر

و زیدادهادواهی 9وییی زمینده ان دراف را بده

وجود می ورد که از ن بنام هوای نفس یا شهوات تع یر میشودی دومین عامل ،باور غلد و باطدل
انسان نس ت به عاوم هستی یعنی انکار اداوند و جهان ارت 4است که در موزههای دینی ،شنین
انسانی همه تالش اود را در استفاده از تمام وذایذ دنیوی بکار میبرد و این رویکرد باع

میشود

که کل قواعد و هنجارها را زیر پا گذاشته و در مرت ه نازلتر ن ،اداوند را نیز فراموش کند2ی
عامل سوم ،عناصر بیرونی است که از طریق تأثیرگذاری بر عناصر درونی روحدی و معرفتدی،
زمینه ان راف و کجروی را در افراد و جامعه ایجداد مدیکنددی (صددر )92-92 :9919،در فرهندگ
قر ن کریم ،ان رافات عمدتاً در حوزه باورها ،ارزشها و رفتارها بوده و عوامل ن ،کسانی هسدتند
که بر ان راف و گمراهی در افکار و اذهان انسانهای دیندار تمرکز دارند و تالش میکنندد افدراد
جامعه را از والیت اوهی اارج و به والیت طاغوت سوق دهندی 2این افراد که به تع یر حررت علی
(ع) ،اوا

گمراهاند 0،م دم و معدن تمام اطاها و پناهگاه فتنهجویانی میباشدند کده بدا بریددن از

دین و روی وردن به دنیا ،منشأ تمام اطاهای جامعه اسالمی بوده و همه مشکالت از ستین نها
بروز میکندی(ویس کرمی )00 :9912،امروزه دشمنان معاصر نیز برای ورود و تأثیر بر جوامع دیندی
و اسالمی به دن ال استفاده از بُعد «ان راف جوامع بشری از دین و فطرت اوهی» هستند تدا بتوانندد از
مسیر ن ،مرجع امنیت اسالمی یعنی؛ توحید ،نظام اسدالمی و مدردم (مؤمندان) را تخریدب نمایندد و
علت ن این است که این جوامع ،دارای اصول و م انی با ص غه اوهی من صر به ادود مدیباشدند و
بهرهگیری از شیوههای سخت جوابگو نیستی (هاشدمیان فدرد )90-42 :9911،ازایدنرو ،اسدتفاده از
َ َّ َ َ ْ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ َ ْ َ
َ ِّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
اْل ْن َعام َو ْال َح ْرث َذل َك َم َت ُ
9ی ُز َين ل َّلن ُ ُّ َّ َ َ
ََُْْ َ
ااُ
ِ ِ
اس حب الشهو ِ
يِ المسوم ِة و ِ
ِ ِ
ات ِمن النس ِاء والب ِنين والقن ِاط ِير المقنطر ِة ِمن الذه ِب وال ِفض ِة والَ ِ
ُّ ْ َ َّ ُ ْ َ ُ ُ ْ ُ ْ
َْ
َ
آب( ل عمران)94/
الح ِ
ياة الدنيا والله ِعن َده حسن الم ِ
ْ
َْ
َّ ْ ْ َ َ ْ َ
1ی ِإن ِاْلن َسان ليطغى ،أن َر ُآه ْاستغ َنى (اوعلق)2-0/
9ی إ َّن ْاْل ْن َس َان ُخل َق َه ُل ا
وعا(اومعارج)91/
ِ
ِ ِ
ُُ
ٌ
َ ْ َ
َ َّ َ ْ َ
4ی فال ِذ َين َل يؤ ِم ُنون ِباْل ِْخ َر ِة قل ُوب ُه ْم ُم ْن ِك َرة َو ُه ْم ُم ْستك ِب ُرون(اون ل)11/
َْ ُ
َُْ
ُ َ َ
َّ َ َ ْ
َ َ ُ ُ َ َّ َ
2ی َوَل تكونوا كال ِذ َين ن ُسوا الل َه فأن َس ُاه ْم أنف َس ُه ْم أول ِئك ُه ُم الف ِاسقونَ(او شر)91/
َ
َ َّ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َّ ُ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ ُّ َ ُّ ُ َ
ات ییی(او قرة)120/
2ی وال ِذين كف ُروا أو ِلياؤهم الطاغوت يَ ِرجونهم ِمن الن ِور ِإلى الظلم ِ
َ َ ُ ُ ِّ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ِّ َ
اب كِ ض ِار ٍب(نهجاو الغه /خ)922
0ی مع ِادن كِ خ ِطيئ ٍة و أبو
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این بُعد ،یکی از تاکتیسهای عملیات نرم دشمن است که در تاریخ زندگانی بشر بهویژه در زمدان
ظهور اسدالم هدم رایدج بدوده و سدران مشدرکین در انثدی کدردن دعدوت پیدام ر(

) از ن بهدره

میبردهاند که در ذیل به بعری از مفاهیم ن اشاره و مابقی به همراه دادهها در جدول شماره شهار
ارائه میگرددی
 تفرقهاندازی و استضعاف جامعه :9تفرقهاندازی ،بدارزترین اهدرم سدلطه مسدتک رین بدر مدردم
است و مقدمهی ذولتپذیرى جامعده اسدتی ابتددا مدردم گدروهگدروه و متفدرلق و سدپس بده
استرعاف کشیده مىشوندی به همین ااطر اداوندد ،مسدئله تفرقدهافکندی را ق دل از قتدل و
کشتار ذکر فرموده و شاید به ااطر ن است که تفرقه زمینهى کشتن و یا مهمتر از کشدتن
استی (قرائتی ،9919،ج )92 :1
 جدا شدن از رهبران دینى :2بزرگترین اطرى که هر امّت و انقالبى را تهدید مدىکندد،
ارتجاع ،ارتداد و ان راف فرهنگى و عقیدتى است و اگر بزرگان و ره ران قوم بدا تهمدت
اراب شوند ،راه براى اراب کردن دیگر افراد هموار مىشودی نتیجدهى فرامدوش نمدودن
احکددام و دسددتورات اوهددى و جدددا شدددن از ره ددران دینددى ،ان ددراف و بدددعاق تى اسددتی
(قرائتی ،9919،ج )912-901 :0
 فساد و تباهی :9در کار شما از فساد و ت اهى کوتاهى نمىکنند ،پیوسته به فکر ایجداد فسداد
مى افتند و مشقت و رنج شما را دوست دارندی گفتارشان حکایت از کینه شددید درونشدان
داردییی(قرشی ،9900 ،ج )902 :1
 نفوذ به صفوف مؤمنان و اظهار دین :یهودیدان مدینده بدا مشدرکانى کده هندوز در ایدن شدهر
حرور داشتند ،متل د شدند و نان را وادار سااتند که در ظاهر ادّعداى اسدالم کنندد و در
درون کافر باشندی بهع ارتیدیگر یهودیان نچه را ادود در گذشدته و حدال بددان شدهرت
داشتند و شیوهاى را که اود بدان عمل مىکردند ،به مشرکان مدینده هدم توصدیه کردنددی
این گونه بود که در پى حیله و فریب یهودیان کسانى از اوس و ازرج کده هندوز مشدر
َْ
َ َ َ
َ َ
َ ْ ُ َ َا
َّ
9ی ِإن ِف ْر َع ْون َعًل ِفي اْلْر ِض َو َج َعِ أ ْهل َها ِش ايعا ْيستض ِعف طا ِئفة ِم ْن ُه ْم ییی(اوقصص)4/
1ی َف َأ ْخ َر َج َل ُه ْم ع ْج اًل َج َس ادا َل ُه ُخ َو ٌار َف َق ُالوا َه َذا إ َل ُه ُك ْم َوإ َل ُه ُم َ
وسىییی(طه)11/
ِ
ِ
ِ
ْ َ
َ َ َّ َ َ ُ َ َ َّ ُ َ َ ا ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ا َ ُّ َ َ ُّ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ
ان أ ْف َاواهه ْم َو َماا ُت َْفاي ُص ُاد ُور ُهمْ
ُ
9ی يا أيها ال ِذين آمنوا َل تت َِذوا ِبطانة ِمن د ِونكم َل يألونكم خباَل ودوا ما ع ِنتم قد بد ِت البغضااء ِم
ِ
ِ ِ
َْ
أ ك َب ُر ییی( ل عمران)991/
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مانده بودند ،به نان پیوستندی این گروه هرشند شمارشان فراوان ن ود ،امّا با نفوذ به صفوف
مؤمنان و با اظهار دین توانستند سسدتى و بدىعقیددگى را بده جامعده مؤمندان وارد کدرده و
زمینههاى شکست را در میان نان فراهم ورندی بدهطدوریکده تدالشهداى ایدن گدروه در
غزواتى که از نپس واقع شد ،اود را نشان دادی (صابری ،9912،ج )410-412 :1
 بر حذر داشتن مردم از مجالست با پیامبر (ص) :ووید بن مغیره گفت :اى قدومییی شدون اهدل
موسم به نزدیس مکله رسیده باشندییی ایشان را بگوییم که این م مّدد مدردى سداحر اسدت؛
وکن سخن وى س ر است به فعل ،سخنى دارد که مردمان شون بشدنوند ،فرزندد از مدادر و
پدر جدا مىگردد و مادر و پدر از فرزند ت رلا مىکند و در میان زن و مدرد حدالل مفارقدت
مىافگند و اویا از اویا جدائى مىکنند و جدائى مىطل نددی پدس شدون قافلده حداج
نزدیس رسیده بودییی ایشان را ت دذیر کردندد از مجاوسدت سدیّد ،علیده اوصّدالة و اوسّدالم و
استماع سخن وىییی ی (قاضیابرقو ،9900،ج )149-141 :9
 تخریببم مسبباجد :9مسدداجد پایگدداههددای توحیددد در روى زمددین و موجددب رامددا قلددوب
مىباشندی مساجد م ل پخا انوار توحید و دروس انسانیت و هم ستگى استی نها اانده
ادا و اانه مردم هستندی هر که مانع یاد ادا در مساجد شده و یا نهدا را پایگداه اغدراض
باطل اویا گرداند و از ادایى بودن من رف کند و یا در تخریب نها بکوشدد ،شندین
کسى از همه ظاومتر است و به جنگ با توحید برااسته استی (قرشی ،9900 ،ج )111 :9

مدل فرایند اجرایی تحقیق
اکثر م ققین برای انجام ت قیقات کیفی م تنی بدر نظریده داده بنیداد ،اوگدوی ذیدل( -نمدودار
شماره -)9 :را بهعنوان مدل فرایند اجرایدی ت قیدق پذیرفتدهانددی در ایدن اوگدو ،اقددامات سدهگانده؛
مفاهیم ،مؤوفهها و تئوری از درون کدها کشدف و ظهدور مدینمایندد ،بددون ایدنکده کددها ،ادود
مرحلهای بهحساب یندی (شمس دووت بادی و همکاران )919 :9912 ،وکن در این مقاوده ،مرحلده
مادهسازی و مرحله نظریه م نایی (بُعد) نیز به فرایند مذکور اضافه و مددل مفهدومی (نمدودار  )1را
تشکیل داده که سیر مراحل ت قیق حاضر م تنی بر ن انجام و ت لیل میگرددی
َْ َ
َ
َ َّ َ ْ ْ َ
9ی َو َم ْن أظل ُم ِم َّم ْن َم َن َع َم َس ِاجد الل ِه أن يذك َر ِف َيها ْاس ُم ُه َو َس َعى ِفي خ َر ِاب َهاییی(او قرة)994/
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نمودار  .9مدل فرایند اجرایی روش داده بنیاد

نمودار  .2مدل فرایند اجرایی تحقیق مبتنی بر راهبرد داده بنیاد

روششناسی تحقیق
ایدن پدژوها از جهددت ندوع؛ نظددری و کداربردی -توسددعهای و روش ت قیدق ن ،داده بنیدداد
( گراندد تئوری) به شیوه کیفدی اسدت کده بده صدورت کتابخاندهای و میددانی ،بدا اسدتفاده از ابدزار
فیابردار ی ،مصداح ه و پرسشدنامه طدی سده مرحلده کدگدذاری بداز ،م دوری و انتخدابی ،دادههدا
گرد وری و تجزیهوت لیل شده استی جامعه ماری ت قیق ،شامل یدات قدر ن کدریم ،تفاسدیر بدا
رویکرد فرهنگی -تربیتی ،کتب سیره ن وی و در بخا ت لیلدی دارای دو جامعده مداری بده شدرح
ذیل میباشد:
اوف) ا رگان که مشتمل بر  92نفر با ویژگدیهدایی شدون شدنایی الزم بدا مفداهیم تهدیدد و
قر نشناسی منط ق بر ت صیالت دانشگاهی با مدر

222

دکتری و حدوزوی تدا سدطح  ،4اددمت در
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مشاغل راه ردی م تنی بر شناسایی تهدید ،ادمت در مشاغل نظامی با جایگاه  91به باال و در سطح
کشوری نظیر مدیران عاوی ،داشتن تأویفات در زمینه تهدید و امنیت م تنی بر قر ن کریم میباشندی
جدول  .2توصیف جامعه آماری خبرگان
نوع مدرک
تحصیلی
حوزوی و
دانشگاهی

حوزه تخصص

تعداد و جنسیت

رتبه علمی

مرد

زن

استاد

9

2

%92

دانشیار

9

9

%42

استادیار

4

2

%42

مدرس عاوی

9

2

%92

علوم قر ن ،تاریخ
اسالم ،امنیت شناسی،
مدیریت راه ردی

درصد

جمع کل

%922

92

ب) صاحبنظرانی این جامعه به علت تخصصی بودن مقووه تهدید شناسی و شنایی با قدر ن
کریم و سیره ن وی و همچنین شنایی م دود افراد با مفهوم تهدید بر تکدوین قدر ن و سدیره ن دوی
بهصورت تمام شمار و هدفمند و ان گردیده استی با انجام واکاویهای الزم ،تعداد این جامعه به
 94نفر م دود گردیدی این تعداد دارای ویژگی های شون شنایی با مفاهیم قر ن و تهدید ،داشدتن
حداقل مدر

کارشناسی ارشد در سطوح دانشگاهی و سطح  9حوزوی ،ادمت در مشاغل  91به

باال و در سطح کشوری در سطح مدیران میانی به باال میباشندی
جدول  .9توصیف جامعه آماری صاحمنظران
تعداد و جنسیت

رتبه علمی
نوع
مدرک
تحصیلی

درصد

مرد

زن

حوزه

استادیار

99

2

%91

تخصص

مدرس عاوی

1

2

%10

مدرس ا ره

92

2

%92

مربی

4

2

%99

94

جمع کل
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در این فرایند ،اعت ار و پایایی یافتههدای ت قیدق در دو مرحلده کدگدذاری بداز و م دوری بدا
بهرهگیری از شدیوه کشدف و بازرسدی انجدام شدده و در مرحلده کدگدذاری انتخدابی نیدز از طریدق
پرسشنامه م قق سااته و ارسال مفاهیم ،مؤوفهها و مقوودههدای احصداء شدده بده جامعده ا رگدان و
صاحبنظران ،روایی و پایایی ن موردسنجا و ارزیابی قرار گرفته استی

بحث و تحلیل
در این پژوها ،شناسایی مؤوفههای تهدید نرم فرهنگی م تنی بر پایه «ان راف جوامدع بشدری
از دین و فطرت اوهی» از دیدگاه قر ن کریم و سیره ن دوی ،بدر اسداس راه درد داده بنیداد (گرانددد
تئوری) طی سهگام کدگذاری باز ،کدگذاری م وری و کدگذاری انتخدابی صدورت گرفتده کده
یافتههای ن به شرح ذیل و به ترتیب در قاوب جداول شماره شهار ،پنج و شا ت یین و ت لیل می-
گرددی

گام اول :كدگذاری باز (مفهومسازی)
در این گام ،م تنی بر فرایند شارشوب نظری ت قیق ،مطاوعاتی فراگیدر در حدوزه تهدیدد ندرم
انجام و سپس یات قر ن کریم بهصورت تمام شمار و بر م نای رکوعات قر نی 9بررسدی و تعدداد
 21یه احصاء گردیدی در ادامه کار با مراجعه به تفاسیر قر ن کریم ،تعدادی از تفاسیر ازجمله نور،
هدایت ،احسن او دی  ،راهنما ،قر ن مهر و نمونه که دارای رویکرد فرهنگی -اجتماعی بوده و با
ب

تهدید نرم تناسب داشتندی به همراه کتاب سیره ابن اس اق که قدیمیترین اثر مکتوب است و

نیز بعری از ثار متأار در این زمینه مانند ثار پیام ور رحمت و ااتماون یین در حوزه سیره ن دوی
انتخاب و با مطاوعه این ثار ،دادههای موردنظر احصاء و ث ت گردیدی
9ی قدددر ن کدددریم برحسددب تعلدددیم پیام ر اکرم« » به  222واحد موضوعی تقسیم ،مددیشددود و ایدددن تقسددیمبندددی
به«رکوعات قر نی» مشهور اسدت؛ بدده ایددن مناس ت که پیام ر اکرم « » در نمازهددای یومددیه پس از قرائت سدوره
حمد ،گداه یدس سوره کدوشس و بیدشتر اوقات یکی از این قسمتها را ،اواندده و بعدد به رکوع مدیرفتدهانددی این
رکوعات قر نی که هرکدام یس واحدد موضدوعی هستند حداقل م دوده سیاق یات قدران را مشخص مدیکننددی(
وسانی فشارکی و همکار)20-22 :9914،
222
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بعدازاین اقدام ،از درون دادهها ،تعداد  21مفهوم اوویه شناسایی و بهمنظور نیل به اش اع نظری،
در ااتیار ده نفر جامعه ا ره شامل متخصصان حوزوی و دانشگاهی در زمینههای قر ندی و امنیتدی
قرار گرفت و مواردی که ارت ا کمتری از نظر معنایی داشتند ازجمله  99مفهدوم شدامل؛ دوسدرد و
بىانگیزه کردن نس ت به جهاد ،مکر و تدبیر ،شعار ایراواهی ،اودبااتگی ،یأس فرینی ،تظداهر
به ایراواهى ،فریب و مکر ،اوقاى وسوسه ،هجو مردم ،ترعیف مکتب ،شکستن حریمها ،حدذف
و عنوان تعدادی معدودی از مفاهیم نیز اصالح گردیدی در مرحله بعد ،تمام دادههدا و مفداهیم وارد
نرمافزار مکس کیودا ( 9)MAXQDA01گردید و بدا اسدتفاده از ن ندرمافدزار ،دادههدا و مفداهیم بده
یکدیگر نزدیس و تلفیق و سپس موارد مشتر

حذف و مجدد تمدام دادههدا و مفداهیم دوبداره در

ااتیار همان جامعه ا ره قرار گرفت و در نهایت تعداد  29مفهوم تأیید الزم را به دسدت ورد کده
جدول ( ،)4گویای ن استی
جدول  .2كدگذاری باز
دادههای تفسیری قرآن كریم و سیره نبوی

مآخذ

مفاهیم
(كد)

مراد از پیروى وسوسه شیطان ،ایجاد شکاف و طریقههداى مختلدف در دیدن اسدت کده
(البقرة)221/

س ب تشتت و پراکندگى مىگرددی الزم است هر که در زمینه دین شیزى مدىگویدد و

شکاف در

یا مىنویسد به ادا و رسول رجوع کند و درباره ات اد و هماهنگى بیندیشد یا تشدتت و

دین

ااتالف پدید نیاورد (قرشی ،9900 ،ج )902 :9
مراد از پیروى وسوسه شیطان ،ایجاد شکاف و طریقههداى مختلدف در دیدن اسدت کده
(البقرة)221/

س ب تشتت و پراکندگى مىگرددی الزم است هر که در زمینه دین شیزى مدىگویدد و
یا مىنویسد به ادا و رسول رجوع کند و درباره ات اد و هماهنگى بیندیشد یا تشدتت و

پراكندگى

ااتالف پدید نیاورد (قرشی ،9900 ،ج )902 :9
تفرقه اندااتن میان زن و شوهر ،کارى شیاطینى و در حددّ کفدر اسدت و کسدى کده بده
(البقرة)922/

سراغ تفرقهاندازی و س ر مىرود ،انسانیت اود را از دست مىدهدی (قرائتی ،9919،ج

تفرقه

)901 :9

9ی این نرمافزار برای تجزیه و ت لیل دادهها و یافتههای غیر کمی است و کاربری مناس ی در بخا ت یین و ت لیل نظدری
پدیدههای اجتماعی و فرهنگی داردی(علی بادی)9 :9911 ،
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دادههای تفسیری قرآن كریم و سیره نبوی

مآخذ

مفاهیم
(كد)

از س بهای تفرقه و شنددستگی دور شدن مردم از ارزشهایی است که نمدودار تدأمین
(شوری)92/

و ترمین وحدت استی پس درحاویکه کتاب وسیله وحدت در نزد نسلهدای ملتزمدى
است که به ن ایمان ورده و به یاتا عمل کردهاند ،شدس در ن عامدل اطرنداکى

چنددستگی

در ازهمگسیختگی و شنددستگی شده استی (مدرسی ،9900،ج )122 :91
یهود مدینه ،شون دیدند که حقتعاوی ،پیغم ر ،علیه اوسّالم ،از میان الق برگزیدد و وى
را به رساوت به الق فرستاد ،ییی و هرروز کده مدى یدد کدار وى بداالئى مدىگیدرد ،ییی و
عرب قول ایشان معت ر ندارند و اوتفدات بده ایشدان نکنندد یییحسدد وردندد و ییی انکدار و
استک ار با وى در پیا گرفتند و ا

و ایذا صدنعت ادود سدااتند و پیوسدته در الدل

کار اسالم شدند و دربند کیدها و مکرها شدند و همچنین از سر عداوت احکام تدورات
سیره

را تغییر کردند و صفت پیغم ر ،علیده اوسّدالم ،از نجدا بسدتردند و بده تزویدر و ت ریدف

ابن اسحاق

شیزى شند دیگر باز جاى ن نوشتند و بدین طریق جماعتى شندد دیگدر از اهدل مدینده

عداوت

که مسلمان شدده بودندد ایشدان را از راه ب ردندد و هدمرمی و هدم دم ادود کردندد و بده
عداوت با پیغم ر ،علیه اوسّالم و ا

با مسدلمانان غغدرا کردندد و راه ادالف و نفداق و

تزویر و ااتالف پیا گرفتند و پیا ایشان بنهادند تدا بدهظداهر بدا مسدلمانان اادتال و
مجاوست مىکردند و در افیه نفاق و عداوت مىورزیدنددی (ابدن اسد اق ،9900،ج :9
)411-419
بدداوجود دانشددمندان وجددوج و اطرنددا  ،امیدددى بدده اصددالح جامعدده نیسددت و در نظددر
(البقرة)22/

من رفان ،نفاق و کتمان حقیقت براى حفظ موقعیدت و تعصّدب نابجدا ،نشدانهى عقدل و
عاقالنه عمل کردن است (قرائتی ،9919،ج )949-941 :9
یهودیان نیز در پشت سر منافقین با نان همکارى مىکردندییییکى از حیلههاى یهودیان
براى ایجاد تردید در دلهای مسلمانان ن بود که در ابتدا وانمود مىکردند که مسلمان
شدهاند و پس از مدّتى اعالم مىکردند که از اسالم برگشتهاند تا بدین طریق مسدلمانان
را به ارتداد جرمت دهند و ق ح ایدن کدار را بشدکنند اوگدویى بدراى کسدانى باشدند کده

خاتمالنبیین

از نپس مىاواهند از دین برگردندییی این شیوههداى فسداد انگیدزی یهودیدان بدود کده
نفاق پیشه مىکردند ،بتپرستان را نیز به نفاق فرامیاواندند و با نفاق ادود بدذر تفرقده
را میان مسلمانان مى پراکندنددی ندان همچندین مؤمندان را مدورد تمسدخر و اسدتهزا قدرار
مى دادندد و از ادود اوگدویى بدراى کسدانى کده مدىاواهندد از دیدن برگردندد عرضده
مىداشتند ییی بدان امید که نان از دین برگردندی (صابری ،9912،ج )499-492 :1
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مآخذ

(غافر)21/

(التوبة)922/

دادههای تفسیری قرآن كریم و سیره نبوی

مفاهیم
(كد)

طاغوتها از مذهب علیه مذهب استفاده مىکنندی (فرعون کلمدهى «اورَّشداد» را کده بدار
مکت ى دارد به کار مىبُرد)ی (قرائتی ،9919،ج )140 :92

اختالفات

دشمن ،از مسجد و مدذهب ،علیده مدذهب سوءاسدتفاده مدىکندد و بدا شدعارها و اوقداب

مذهبی

ظاهری فریب میدهد تا به مکتب و وحدت ضرر برساند (قرائتی ،9919،ج )944 :2
دروغ و توجیهگرى ،از کارهاى دائمى منافقان اسدتی عقدبنشدینى ،احسداس ضدعف و

(التوبة)22/

تزویر و اصرار براالف ،حتلى پدس از افشداى توطئده نشدانهى مندافق اسدتی شدواى بدا

تمسخر
مقدسات

مقدسات دینى جایز نیست (قرائتی ،9919،ج )10 :2
منافقان با سخنان شیوا و س ر میزِ دن ال فریب هستند و سدوگند دروغ یکدى از راههدای
(البقرة)222/

نفوذ نهاست است و جهت ایانت همیشه از مقدسات علیه مقدسات و از مذهب علیه

تخریم
مقدسات

مذهب استفاده مىکنند (قرائتی ،9919،ج )911 :9
یس روز که سران کفار در انجمدن ادود بودندد و رسدول اددا(
مسجداو رام نشسته بود ،عت ه بن ربیعه با صالحدید سدران شدر

) نیدز بدهتنهدایی در
ندزد حردرت مدد و

گفت :اى برادرزاده اگر مقصودت از این دینى که وردى ثروت اسدت نقددر بده تدو
پیامآوران
رحمت

ثروت دهیم تا نکه ثروتمندترین ما گردى .اگر سرورى مدىادواهى مدا تدو را سدرور
اود قرار مىدهیم بهطوریکه هدیچ کدارى را بددون اجدازه تدو انجدام نمدىدهدیمی اگدر
پادشاهى مىاواهى ما تو را پادشاه اود مىکنیم و اگر نمىتوانى این جنلدى را کده ندزد
تو مى ید از اود دور کنى براى تو ط یب مى وریدم و مخدارج ن را مدىپدردازیم تدا
به ود یابىی (میر شریفی)92 :9912،

تطمیع

قریا دیدند که م مّد روز بروز بهواسطه اسالم وردن االیق قوت مىیابد و از هدیچ
جهت ترس و بیم در دل او راه نمىیابد ،عت ه پیا پیغم ر مدد و گفدت :اى م مّددر در
میان قریا ااتالف پدید وردى و همه جمعیتها به تفرقه م دل گردانیددى تدا نکده
آثار احمدی

میان ابوطاوب و ابو وهب عداوت افکندى ،به ن راضى نشددى و طعدن و وعدن وهده مدا
مىکنى ،اگر از این سخنان مدعا زن است هرکدام را که رغ ت مىکنى به تدو دهدیم و
اگر زر و مال است ن مقدار که تو ادواهى ق دول کندیم و حاضدر سدازیم و اگدر میدل
سددلطنت و شددهریارى اسددت تددرا بدده پادشدداهى بددرداریم و بدده شددهریارى ق ددول نمدداییمی
(استر بادی)10 :9904،
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مآخذ

دادههای تفسیری قرآن كریم و سیره نبوی

مفاهیم
(كد)

عت هیییگفت :اى م مّد ،تو بزرگ و عزیز مایى ییی وکن تو بیامدهاى و دینى ندو نهدادهاى
و فرقت در میان قوم افگندهاىی اگر مقصود تو از این کار ماوى و نعمتى است که ترا به
دست ید تا ما ازبهر تو در قریا توزیعى کنیم و شندان مال تدرا حاصدل گدردانیم کده
سیره ابن

اندر جمله عرب کس به نعمت و ثروت تو ن اشد ،یییاگر کده تدرا ایداوى مسدتووى شدده

اسحاق

است و از دیو ترا وسوسهاى روى نموده است ،که ترا ن از اود دفع نمىتوانى کدردن

رشوه دادن

تا ما اط ّای عاوم جمع کنیم و هر شه بذل مىباید کردن بذل کنیم تا مداوات تو کنندد و
این ایال و وسوسه از تو بیرون برند و ما اینهمه مراد تو برگیریم و تو ما را بگدذارى و
تعرلض دین ما و ادایان ما نرسانىی (ابن اس اق ،9900،ج )122-124 :9
شیطان شما را به هر کار بد نتیجه و اندوهبار (اعم از گناه و غیره) و به هر گناه بدزرگ و
(البقرة)921/

رسواکننده امر مىکندی باالتر از ن به بدعتها و جعدل عقایدد نداحق و دروغ بسدتن بده

بدعت

ادا وادار مىنماید (.قرشی ،9900 ،ج )111 :9

هر شه علماى یهود بودند به طریق علمى با پیغم ر(

) ،به مجادوده در مدندد و پیوسدته

امت انها مىکردند و مسئلهای مشکل مىپرسدیدند و شدب و روز دربندد ن شددند کده
شگونه تل یسى و تزویرى سازند تا حق را بده و داس باطدل بیدرون رندد و از وى شیدزى
سیره ابن
اسحاق

علمى نکته گیرند ،که بدان رانه در کار شریعت و اسالم ظداهر کنندد؛ و هدر شده اهدل
نفاق بودند ،پیوسته دروغى مىتراشیدند و مىگفتند و مرجافى بیرون مى وردند و فاش

تزویر

مىکردندد و مسدلمانان را از راه مدىبردندد ،ودیکن هدر شده اهدل نفداق بودندد ،بدهظداهر
نمىیارستند مخاوفتى نمدودن ،کده ایشدان از اهدل مدینده بودندد و اگدر مخداوفتى اظهدار
کردندى ،هدم قدوم ایشدان را هدال

کردنددى ،ودیکن یهدود ظداهراً بده زبدان مخاوفدت

مىنمودند و بهتصریح تکذیب پیغم ر(

) ،مىکردندی (ابن اس اق ،9900،ج )411 :9

یهود هم به طاغوت مثل ابوسفیان و هم به مکتب او اظهار ارادت کردهاند ،ندان کده از
(النساء)29/

روى حسد و غرض اار راه بشریت هستند از این کارها زیاد مىکنندد مکتدب باطدل را

ترویج باطل

ترویج و حق را وجنمال مىنمایندی (قرشی ،9900 ،ج )911 :1
دشمن ،فق با سقو کامل و م و مکتدب و متالشدى شددن اهدداف مسدلمانان راضدى
(البقرة)922/

مىشود و وذا اگر کفلار از دین نان راضى باشد ،باید در دینداری اود تردیدد نماینددی

دینداری کافر پسند ،همان کفر است (.قرائتی ،9919،ج )919 :9

دینداری
كافر پسند

کفلار از ابتداى اسالم تداکنون از هرگونده توطئده ،تهداجم و ت لیغدات علیده اسدالم درید
(آلعمران/
)992

ندارند و بودجههایى در راه باطل صرف مىکنند کده همچدون بذرپاشدى در کشدتزارى
است که با یس باد سوزان نابود مىشودی (قرائتی ،9919،ج )992 :1
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تبلیغات علیه
دین
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دادههای تفسیری قرآن كریم و سیره نبوی

مآخذ

مفاهیم
(كد)

فتنه یهود و نصارى و مخصوصاً فتنه یهود بااتم نزول قدر ن پایدان نیافتده ،تدذکر قدر ن
مجید مخصو
(آلعمران)21/

به زمان نزول وحى نیسدت بلکده یهدود و نصدارى بدا منافقدانى بددتر از

منافقان زمان وحى ،همواره بر اسالم و اهل اسالم مىتازندد ،اکندون یهدودانى مداهرتر از

تبلیغات
مجهزتر

یهودان زمان نزول قر ن با وسدایلی هدر شده مجهدز و ت لیغداتى مجهزتدر دسدتانددرکار
هستند و بر جان و مال و دین مردم رحم نمى ورند،ییی(قرشی ،9900 ،ج )991-990 :1
ت لیغات فاسد ،در ان راف مردم نقا دارد بنابراین تهاجم ت لیغداتى و فرهنگدى دشدمن،
مقدّم بدر تهداجم نظدامى اسدتی شدیطان ابتددا بدا ت لیغدات ،انگیدزهى توحیددى انسدان را
(اإلسراء)22/

مىگیرد ،سپس با تسلی ات و وشکریانا بر او هجوم و گمراهى مدى ورد و شدیوهى او

تهاجم
فرهنگی

در کمین نشستن و جلب و ربودن است و بستر نفوذ شیطان ،رزوهاى انسان اسدت کده
با وعدههاى ایاوى او تقویت مىشود (قرائتی ،9919،ج )11 :0
ابلیس براى بشر دشمن بزرگى است زیرا از غاز فرینا نقشه به دام انددااتن او را در
(سبأ)22/

سر داشته و براى انجام این نقشهاش کوشدا بسدیار کدرده اسدتییی یکدى از مهدمتدرین
مصادیق گمراه کردن شیطان این است که مردم را از پیروى ره ران و پیشوایان صدادق

نافرمانی
كردن

دینى باز مىدارد (مدرسی ،9900،ج )922 :92
نان که نهایت سدعى و کوشدا ادود را در راه عداجز و بدىاثدر سدااتن یدات اددا،
برحسب پندار اودشان ،بکار مىبرند ،یعنى در مسیر نها مشکل مىتراشند یا اجدراى
(الحج)29/

نها را به تأایر مىاندازند و با نها مىستیزند یا نها را تکذیب یا تأویدل مدىکنندد،

مانعتراشی

بهراستیکه اهل دوزخاندی این گروه مىکوشند که عجز و نداتوانى را از طریدق سدتیزه و
رویارو شدن با یات به نها بچس انند (مدرسی ،9900،ج )11 :1
کفلار قریا ،شون دیدندد کدهییی اللدى در کدار اسدالم نمدىتوانندد وردنییی ،جمعیتدی
سااتند و باهم مشورت کردند و بعداز ن اتلفاق به ن کردند تا عهددى بکنندد و اطلدى
بران بنویسند تا هدیچکدس بداییی ق یلده مصدطفى(
سیره ابن
اسحاق

) ،معاملدت و مخاوطدت نکنندد و زن

ندهند به ایشان و نخواهند ازیشان و همچنین مقیم و مجتاز هیچکس نگذارند که معامله
با ایشان کنند و ت قرلبى و تدردّدى بدا ایشدان بنماینددی پدس بددین موجدب عهدد کردندد و
سددوگند اوردنددد و عهدنامدده نوشددتند و ن را در میددان ااندده کع دده در ویختندددی (ابددن
اس اق ،9900،ج )942 :9
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مآخذ

مفاهیم

دادههای تفسیری قرآن كریم و سیره نبوی

(كد)

...من رفان یهود،یییبه جهاتى یییازجمله به اطر افتادن منافع مادیشان سرسدختتدرین
(الفاتحة)2/

دشمن شدند و از هرگونه کارشدکنی در پیشدرفت اسدالم و مسدلمین فروگدذار نکردندد
(همانگونه که امروز نیز موضع گدروه صهیونیسدت در برابدر اسدالم و مسدلمانان همدین

كارشکنى

است)ی (مکارمشیرازی ،9904،ج )22 :9
پیمانشکنان فرقهاى گمراهاند که پس از گردن نهادن به اسالم و قدول دادن بده ایدنکده
هرگز در برابر ن دست به ستیز نزنند بازهم هنگ ن کردند که در برابدر گسدترش و
(التوبة)92/

اشاعه دین حق مقاومت ورزندی اینان گاه مشرکان بودند و گداه جمداعتى کده بدهظداهر

دینستیزی

اسددالم ورده بودندددی قددر ن بددا بیددانى صددریح مددا را بدده قتددال بددا نددان فرمددان مددىدهدددی
(مدرسی ،9900،ج )991 :4
هرسال که موسم حاجّ بودى و از ق ایل عرب مردم بیامدنددى ،یییشدون پیغم در(

) ،از

دعوت ایشان فارغ شدى ،مبو وهدب بدا جمعدى از قدریا برفتنددی بده ق ایدل عدرب ییی و
سیره
ابن اسحاق

ایشان را گفتندى :زینهار زینهار ،م ادا که قول این مرد بشنوید ،یعنى قول پیغم ر(

)و

سخن وى در گوش مگیرید ،که وى مىاواهد که شما را از دین با و اجدداد بدر ورد

منع از
حقیقت
جویی

و دین الت و عزلى منسوخ و باطل گرداند و شما را در بدعت و ضدالوت افگنددی (ابدن
اس اق ،9900،ج )419 :9
مستک ران ،تالش ش انهروزی دارند و بر اساس مکر و تدبیر فرمدان مدىدهنددی ان دراف
(سبأ)99/

فکرى و فرهنگى جامعه ،نتیجهى کار مداوم نهاسدت و برادورد نهدا بدا زیردسدتان

انحراف
فکرى

اود ،براورد امرونهی است ،نه دعوت و ارشادی (قرائتی ،9919،ج )441 :1
گفتار و رفتاری که موجب زار ره ران دینی شود در نهایدت بده ان دراف انسدان ادتم
(الصف)2/

میشود و ان راف در گفتار و رفتار مقدمه ان راف دل و روح و شخصدیت و هویدت و

انحراف
فرهنگی

فرهنگ و فکر انسان است (قرائتی ،9904،ج )222 :1
مساجد پایگاههای توحید در روى زمین و موجب راما قلوب مىباشند مساجد م ل
پخا انوار توحید و دروس انسانیت و هم ستگى است ،نها اانده اددا و اانده مدردم
(البقرة)992/

هستند هر که مانع یاد ادا در مساجد باشد و یا نها را پایگداه اغدراض باطدل ادویا

استفاده
ناحق

گرداند و از ادایى بودن من رف کند و یا در تخریدب نهدا بکوشدد شندین کسدى از
همه ظاومتر است به جنگ با توحید برااسته استی (قرشی ،9900 ،ج )111 :9
…شیاطین جن افکار ناپا

(األنعام)992/

را به شدیاطین اندس اوقداء مدىکنندد و بددینوسدیله در کدار

راهنمایان توحید مشکالت به وجود مى ورند سوره ناس شاهد است که افکدار ناپدا

القائات

هم از راه انسانها و هم بهواسطه جنها به شخص اوقاء مىشدودی «غدرورا» حداکى اسدت

شیطانی

که این وحى و تلقین براى فریفتن استی (قرشی ،9900 ،ج )112 :9
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دادههای تفسیری قرآن كریم و سیره نبوی

مآخذ

مفاهیم
(كد)

دشمنى شیطان از همه دشمنها بدتر است ،زیرا دشمنان ما فق مىاواهند ما را در دنیا
(فاطر)2/

ساق کنند ووى شیطان میاواهد ما از رحمت ادا قطع شده و اهل تدا باشدیمی ایدن

حق

روح پلید و شریر با سائر شیاطین و ارواح پلیده ،پیوسته در فکر ناند کده رابطده انسدان

گریزی

را با ادا قطع نمایند( ،قرشی ،9900،ج )91 :1
مساجد پایگاههای توحید در روى زمین و موجب راما قلوب مىباشند مساجد م ل
پخا انوار توحید و دروس انسانیت و هم ستگى است ،نها اانده اددا و اانده مدردم
(البقرة)992/

هستند هر که مانع یاد ادا در مساجد باشد و یا نها را پایگداه اغدراض باطدل ادویا

انحراف در
شعائر

گرداند و از ادایى بودن من رف کند و یا در تخریدب نهدا بکوشدد شندین کسدى از
همه ظاومتر است به جنگ با توحید برااسته استی (قرشی ،9900 ،ج )111 :9
قدددرت و ثددروت در دسددت انسددانهدداى غافددل ،سدد ب فخرفروشددى ،اودنمددایى و
(القصص-22/

تجملگرایی استی اشرافی گدری حاکمدان ،مدىتواندد فرهندگ مدردم را تغییدر دهدد و

اشرافی

)21

ظواهرِ زی اى دنیا ،دامى براى جذب و ان راف کوتهفکران اسدتی (قرائتدی ،9919،ج :1

گری

 11و )10
(البقرة)292/

دنیاگرایى عامل ت قیر و استهزاى دیگران مىشدود و مسدخره کدردن تهیدسدتان ،شدیوه
دائمى اهل دنیاستی (قرائتی ،9919،ج )999 :9
م ادا زندگى مرفه کفار فری تان دهد و از توحید بداز دارد کده نچده کفدار دارندد تمتدع

(آلعمران912/
)

قلیلى بیا نیست و عذاب دردناکى به دن ال دارند (وانگهی با مؤمن بودن نیدز مدىتدوان
از وذات مادى بهرهمند شد)ی (قرشی ،9900 ،ج )902 :1

دنیاگرایى

دنیا
فری ی

طاغوت گاهى براى مطامع اود اقتصاد و نسل را به فساد و ت اهى مدىکشدد ،گذشدته از
(البقرة)222/

این شون کارش مطدابق عقدل و انصداف نیسدت نتیجدهاش جدز فسداد نمدىتواندد باشدد،
شنگیزهاى نوعى و یزیدهاى هر زمان و استعمارگران دماوار و ثروت طلب جدز ت داه

نشر مفاسد

و فساد شه کردهاند و شه مىکنند؟(قرشی ،9900 ،ج )902 :9
کسدانى کده از گدامهدای شدیطان پیدروى مدىکنندد سدعادت و هددایت مدردم را م قلدق
نمى سازندی بسیارند کسانى که اود را براى رسیدن به حکمرانى و سپس اجراى عداوت
(النور)29-91/

و زادى براى مسترعفان نامزد کدردهاندد وودى در گدرداب جنایدات تدرور و کشدتار و
انتشار ف شا و منکر فرو غلتیدهاند و رستگار نشده بلکه فاسدتر از روزگدار پیشدین ادود
گشتهاندی (مدرسی ،9900،ج )119 :1
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انتشار
منکرات
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دادههای تفسیری قرآن كریم و سیره نبوی

مآخذ

مفاهیم
(كد)

شیطان با وسوسه براى انجام ف شا و افترا به اداوند دشمنی میکند و مراتب وسوسه او
(البقرة)921/

به ترتیب؛ کفر ،بدعت ،گناهان ک یره ،گناهان صغیره ،کارهاى م اح بدهجدای ع دادات،
ع ادات پایینتر جهت بازماندن شخص از مرحله باالتر مدیباشددی (قرائتدی ،9919،ج :9

فحشاگری

)121
شیطان در میان مردمان به دشمنى مد و شد مىکند و روح دشدمنى را مدىپراکندد و از
(اإلسراء)29/

کلمات فتنهانگیز و حتى از وغزشها و اطاهدایى کده مردمدان معمدوالً نسد ت بده نهدا

كتمان

ششمپوشی مى کنند ،بدراى ایجداد روحیده دشدمنى در میدان مؤمندان اسدتفاده مدىکنددی

لغزشها

(مدرسی ،9900،ج )149 :2
شاید وفظ «اویوم» دالوت بر مرحلهاى از تزیین و راستن اعمال بده توسد شدیطان بدوده
باشد ،اواه در دنیا و اواه پس از مرگ ،اما در اینجا ان راف ایشان از حدق ندان را بدر
(النحل)29/

این وامىدارد که پیوسته به جستجوى شیطانهدای بشدرى برایزندد تدا از نهدا پیدروى
کننددد و امددا در اددرت همددین اشددخا

زینت
اعمال

نددان را بددهسددوی تددا جهددنم مددىرانندددی

(مدرسی ،9900،ج )12 :2
وسوسهى شیطان راهها و ابزار و انواعى دارد :گاهى از طریق ترسداندن اسدتی گداهى از
(فصلت)92/

طریق زی ا جلوه دادن استی گاهى از طریق وعدههداى تواداوی اسدتیگداهى از طریدق

جلوه گری

دشمنى و کینه است (قرائتی ،9919،ج )944 :92
فساد ااالقى ،انسان را بده فسداد عقیددتى مدىکشداند؛ و غدرق شددن در گنداه و نادیدده
(العنکبوت)21/

گرفتن ارزشهای ااالقى ،میشود وذا همواره باید در فکر غل ه بر مفسددین باشدیم ،نده

فساد
اخالقى

نکه حکومت نان را بپذیریمی(قرائتی ،9919،ج )992 :1
(األعراف)22/

کار شیطان ،وسوسده و نشدان دادن راه ان رافدى و هددفا رسدوایى ،کشدف حجداب و

كشف

برهنگى و فریب استی (قرائتی ،9919،ج )91 :4

حجاب

منافقان هرگاه از حقل و هدایت اوهى اعراض نمایند به سراغ فتنه و فسداد مدىروندد و تدا
(البقرة)222/

همانند طاغوتها ،نظام اانواده و تربیدت فرزنددان را ندابود کنندد و بدزرگتدرین اطدر

تضعیف
نظام تربیتی

نها ،نابودى اقتصاد و فرهنگ استی (قرائتی ،9919،ج )919-914 :9
مسخره کردن دین ،مغرور شدن به دنیدا ،فراموشدى ادرت و انکدار یدات اوهدى ،کدار
(األعراف)29/

کافران و ناشی از فریفتگی دنیاست که باع
(قرائتی ،9919،ج )00 :4
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میشود احکام دیدن را بده بدازى بگیرنددی

فریم
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مفاهیم

دادههای تفسیری قرآن كریم و سیره نبوی

مآخذ

(كد)

هشدارى است به مسلمانان که اح ار و ره ان که اسالم را تکذیب مىکنند نده بدراى ن
(التوبة)92/

است که اسالم دین حق نیستی بلکه براى ن است که از جاه و مال عقب نمانندی نها

مادیگرای

در تصدیق اسالم پولپرستی و جاهطل ی اود را در اطر مىبینندی (قرشدی ،9900 ،ج :4

ی

)112
ق صدورت
دعوت به گوساوه پرسدتى ،پدس از نافرمدانى از ره در و در غیداب ره درى حد ل
(األعراف)921/

مى گیردی دشمن براى ان راف مدردم ،از هندر و تمدایالت نفسدانى اسدتفاده مدىکندد در

تمایالت

ان راف انسان ،زرقوبرق و سروصدا نقا عمدهاى دارد؛ بنابراین در پى هر صدا و هدر

نفسانى

زرقوبرق و زی ایى ن اید رفتی (قرائتی ،9919،ج )919 :4
جهان امروز ما بدر دوسدتى و دشدمنى قدرار دارد نده بدر ادرد و داندای سیاسدتمداران و
طرفداران فرهنگ جاهلیت دانستهاند که کلید شخصیت جامعه جاهلى همدان دوسدتى و
دشمنى اسدتی پدس کوشدیدند کده افکدار اطداى ادود را شندان زرقوبدرق دهندد کده
(الفرقان)29/

شهوتهایشدان را برانگیدزد و تدوان ارزیدابى افکدار مدردم را پریشدان کردندد و ندان را

تصاویر

طورى کردند که بىااتیار پشت سر هر مجللهاى که عکسهای ت ریسکننده را منتشر

مخرب

مىکند بدوند و از دستگاههایی ت لیغاتى پیروى کنند که سدازو واز و رقدص و تصداویر
دوربا و شیزهایى را پخا مىکنند که شهوت جنسى یا تسلل جویى یا اورا

و ییی را

برمیانگیزد (مدرسی ،9900،ج )449 :1
افترا بر ادا و بستن اانه ادا ظلم فرهنگدى اسدت و هدر برنامدهاى کده از روندق مسدجد
(البقرة)992/

بکاهد ،تالش در ارابى ن استی دشمن از زندده بدودن ندام اددا و بیددارى مسدلمانان

برنامههای
مخرب

ترس دارد؛ وذا با مقدسات دینى به م ارزه برمىایزندی (قرائتی ،9919،ج )912 :9
قدرتهایی که مردم را از رفتن به زیارت کع ه بازمیدارند و مانع اعمال مردم مىشوند
و حرمت حرم را مىشکنند و مىاواهند که مساجد را به صورت مراکز فسداد و منکدر
در ورند ،قدرتهایی ستمکارند و باید در برابر نها ایستادگى کرد تا اداوندشدان بده
دست مؤمنان عذاب کند؛ زیرا اقتصاد وسیلهاى است در دسدت ایندان بدراى رسدیدن بده
(األنفال)92/

اهداف پلیدشان ،یعنى مانعتراشی است براى رونددگان راه حدق و اقامده عددل و اشداعه
رفاه و سالمتییی امواوشان را براى نشر کتابهای گمراهکننده صرف مىکنندد یدا بدراى
تقویت روزنامهها و مجالتى که ثناگوى طاغوتاند یا براى پرداادت حدقاوسدکوت بده
مشتى مدعیان علم که اادمان مع د ستم و ستیزهاند یا براى تهیده سدازوبرگ نظدامى یدا
جاسوسىی (مدرسی ،9900،ج )41 :4
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نشریات
طاغوتی
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دادههای تفسیری قرآن كریم و سیره نبوی

مآخذ

مفاهیم
(كد)

من رفان از سرمایه ى اود مردم بدراى گمدراه کدردن ندان و رسدیدن بده اهدداف شدوم
اویا استفاده مىکنند و در این میان جامعهى سست ایمان و سلطهپذیر با یدس ترفندد
(طه)12/

هنرمندانه همهشیز اود را مىبازد؛ وذا تلقین من رفان و هنرنمایى نان در جامعه بدىاثدر

هنرنمایى
منحرفان

نیست و بزرگترین ضربهها را عوامل ادودى من درف مدىزنندد (قرائتدی ،9919،ج :0
)901
(الممتحنة)2/

دشمنان به دن ال سلطه همهجان ه هسدتند و در ایدن راه بدا ضدربههدای نظدامی و فرهنگدی
تر

مکتب اسالم و کفر ورزیدن را اواستارندی (قرائتی ،9904 ،ج )202 :1

آسیمهای
فرهنگی

ووى شرا هدف اینان گمراهى است تا نجا که مىبینى سخنان باطل را مىارندد؟ زیدرا
مىبینند که حق با اوداواهىهایشان سازگار نیست کامالً برعکس نیکوکاران که حق
را م ور اود مىبینندی دل انسان م ال است که همواره ااوى بماندی پس اگدر ن را بده
(لقمان)2/

ایمان و علم پر ننمود اانهاى براى وهو و ان رافات اواهد بدودی وهدو گفتدار و کدردارى

رسانههای

است که هیچ هدفى نداشته باشد و سرانجام به زیان انسان بازمیگرددی پدس ایندان شندد

منحرف

درهم مىدهند و وهو را مىارندی براى به دست وردن ن عمر عزیز را هدر مىدهند؛
مثالً فیلمها و نوارها و مجالت و کتابهای من رف را مىارندی مسلم است که ایدنهدا
انسان را از یات ادا دور مىسازندی (مدرسی ،9900،ج )929 :92
هر نچه در مقابل حکمت قرار گیرد ،وهو و مانع رسیدن به کمال استی ابدزار مخاوفدان
(لقمان)2/

راه ادا ،منطق و حکمت نیست بلکه سخنان وهو و بیپایه اسدت و ایدن سدرمایهگدذارى

تهاجم

براى م ارزه و تهاجم فرهنگدى علیده حدقل ،سدابقهاى زیدادی دارد (قرائتدی ،9919،ج :1

فرهنگى

)192
قدرتهایی که مردم را از رفتن به زیارت کع ه بازمیدارند و مانع اعمال مردم مىشوند
و حرمت حرم را مىشکنند و مىاواهند که مساجد را بهصورت مراکدز فسداد و منکدر
در ورند ،قدرتهایی ستمکارند و باید در برابر نها ایستادگى کرد تا اداوندشدان بده
دست مؤمنان عذاب کند؛ زیرا اقتصاد وسیلهاى است در دسدت ایندان بدراى رسدیدن بده
(األنفال)92/

اهداف پلیدشان ،یعنى مانعتراشی است براى رونددگان راه حدق و اقامده عددل و اشداعه
رفاه و سالمتییی امواوشان را براى نشر کتابهای گمراهکننده صرف مىکنندد یدا بدراى
تقویت روزنامهها و مجالتى که ثناگوى طاغوتاند یا براى پرداادت حدقاوسدکوت بده
مشتى مدعیان علم که اادمان مع د ستم و ستیزهاند یا براى تهیده سدازوبرگ نظدامى یدا
جاسوسىی (مدرسی ،9900،ج )41 :4

292

كتم ضاله
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مآخذ

دادههای تفسیری قرآن كریم و سیره نبوی
بستن راه ادا به یس یا دو مورد اا

مفاهیم
(كد)

من صر نیست ،بلکه ت لیغات ناروا ،گنداه علندى،

ترویج ابدزار فسداد و غفلدت ور ،اوقداى شد هه ،ایجداد اادتالف ،نشدریات و فدیلمهداى
گمراهکننده ،بد معرفی کردن دین حقل ،معرفدی ندااهالن بدهعندوان اوگدوى دیدن و ییی از
(ابراهیم)9/

مصادیق بستن راه اداستی دنیاگرایى ،زمینهى کفر ،م ارزه با دین و ضدالوت اسدت؛ و

توزیع ابزار
فساد

کفلار جهت ان راف کدردن سده مرحلده را طدى مدىکنندد :اوّل اودشدان بدا دنیداگرایى
من رف مىشوندی نگاه با اعماوشان دیگران را از راه بازمیدارندی سدپس بدا تمدام تدوان
مسیر حقطل ان را من رف مىکنند (قرائتی ،9919،ج )121 :2
مساجد پایگاههای توحید در روى زمین و موجدب رامدا قلدوب مدىباشدندی مسداجد
م ل پخا انوار توحید و دروس انسانیت و هم ستگى است ،نهدا اانده اددا و اانده
(البقرة)992/

مردم هستند هر که مانع یاد ادا در مسداجد باشدد و یدا نهدا را پایگداه اغدراض باطدل

منع
خداشناسی

اویا گرداند و از ادایى بودن من رف کندد و یدا در تخریدب نهدا بکوشدد شندین
کسى از همه ظاومتر است به جنگ با توحید برااسته استی (قرشی ،9900 ،ج )111 :9
هوسبازان بیبندوبار ،به شیزى جز غرق شدن مؤمنان در شهوات ،قانع نمدىشدوند و در
(النساء)22/

این زمینه رفاقت و راه افراطى را میاواهند درحاویکه ااالق جنسى در اسالم ،معتدل

شهوترانی

و دور از افرا وتفری است (.قرائتی ،9919،ج )109 :1

گام دوم :كدگذاری محوری
وظیفه م قق در این مرحله ،دستهبندی و مقایسه عناوین استخراج شده استی این کار مستلزم
صرف وقت و حوصله بسیار است ،زیرا در ابتدای کار ،رابطه بدین ایدن عنداوین بده ادوبی شدکار
نیست و م قق اود را با ان وهی از دادههای اام روبرو مدیبیندد کده بدا یکددیگر شنددان ارت داطی
ندارند؛ اما پس از تلفیق است که پیوندهای نامرئی نها هویدا اواهد شد و این مستلزم بهرهگیری
از تکنیس مقایسه پایدار است که مترمن زمینه ظهور ابعاد مشدتر

مفداهیم یدا همدان کدگدذاری

م وری استی (مهرابی و همکاران)19 :9912،
برای این منظور ،در این گام ابتدا جهت رسیدن به اش اع نظری ،از دو مرحله نشست ا رگدی
استفاده گردیدی در مرحله اول با همکاری تعداد شهار نفر از ا رگان ،مفاهیمی که نظیر و نزدیدس
به هم بودند ط قهبندی شدند و با توجه به ارت ا زمینهای و تنگاتنگی که باهم داشتند از درون ن-
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ها ،مقووهها شناسایی گردید که عنوان کدهای م وری هر ط قه را به اود گرفتندی در مرحله دوم،
مجدداً مفاهیم و مقووه های هر ط قه در ااتیار همان جامعه ا ره قدرار گرفدت و بندا بدر نظدر نهدا،
مقووههایی که با بُعد «ان راف جوامع بشری از دین و فطرت اوهی» ارت ا و تناسب الزم را نداشتند
از دایره مقووهها حذف و شند مورد از مفاهیمی کده نسد ت بده مقووده مدوردنظر ،ارت دا و انسدجام
کمتری داشتند نیز به ط قات دیگر منتقل شدی بدین ترتیب سنجا و تائید نها دریافت گردید که
نتیجه ن در قاوب جدول ( )2مده استی
جدول  .2كدگذاری محوری
مقولهها

مفاهیم
شکاف در دین
پراکندگى

ااتالف و تفرقهافکنی

تفرقه
شنددستگی
نفاق

دورویی در گفتار و کردار

تزویر
عداوت
تخریب مقدسات

دامن زدن به ااتالفات دینی و مذه ی

ااتالفات مذه ی
تمسخر مقدسات
تطمیع
رشوه دادن

تطمیع و اغوا

فریب
بدعت
دینداری کافر پسند

بدعت و نو وری در دین

ترویج باطل
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مقولهها

مفاهیم
تهاجم فرهنگى
ت لیغات علیه دین

تهاجم فرهنگی و ت لیغاتی علیه دین و مذهب

ت لیغات مجهزتر
کارشکنى
منع اداشناسی
مانعتراشی
نافرمانی کردن

ممانعت از رشد گاهی و بصیرت دینی جامعه

دینستیزی
عدم تعامل
منع حقیقتجویی
استفاده ناحق
ان راف در شعائر
ان راف فکرى

اضالل و ان راف در جامعه

حق گریزی
اوقائات شیطانی
ب ران هویتی
اشرافی گری
مادیگرایی

اشرافی گری و دنیاگرایی

دنیاگرایى
دنیا فری ی
انتشار منکرات
نشر مفاسد
توزیع ابزار فساد
ف شاگری

اشاعه ف شا و منکر در جامعه

کتمان وغزشها
شهوترانی
فساد ااالقى
کشف حجاب
ترعیف نظام تربیت
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مقولهها

مفاهیم
زینت اعمال

زمینهسازی برای ان رافات مردم

جلوه گری
تمایالت نفسانى
تصاویر مخرب
برنامههای مخرب
نشریات طاغوتی
هنرنمایى من رفان

ترویج برنامههای هنری و سرگرمیهای مخرب

سیبهای فرهنگی
رسانههای من رف
تهاجم فرهنگى
کتب ضاوه

گام سوم :كدگذاری انتخابی (نظریه مبنایی)
این گام که کدگذاری انتخابی یا سطح سوم کدگذاری نام دارد ،درواقع؛ مرحله ارت ا دادن
سایر مقووهها و اعت ار بخشیدن به رواب بین نها ،جهت وصول به دستهبندی کلیتر و م دودتر و
انتخاب سامانمند مقووه هسته یا نظریه م نایی استی (مهرابی و همکاران)11-19 :9912،
بدون تردید نیل به این هدف ،مستلزم شکلگیری مراحل کدگذاری دادههای ت قیدق اسدتی
برای این منظور ،در گام اول کدگذاری ،دادههای ت قیق در قاوب  29مفهوم سازماندهی شددی در
گام دوم با مقایسه مستمر پایدار و تط یق مداوم مفاهیم ،زمینه ط قهبندی مفاهیم مشابه فراهم گردید
که برون داد ن ،شکلگیری دوازده مقووه بنام «اشاعه ف شا و منکر در جامعه»« ،زمینهسازی بدرای
ان رافات مردم»« ،ترویج برنامههای هنری و سرگرمیهدای مخدرب»« ،تهداجم فرهنگدی و ت لیغداتی
علیه دین و مذهب»« ،بدعت و نو وری در دین»« ،ممانعت از رشد گاهی و بصیرت دینی جامعه»،
«دورویی در گفتار و کردار»« ،اشرافی گری و دنیاگرایی»« ،تطمیع و اغوا»« ،اضدالل و ان دراف در
جامعه»« ،ااتالف و تفرقهافکنی» و «دامن زدن به ااتالفات دینی و مذه ی» میباشدی
بعد از ع ور از مرحله دوم ،نوبت به گام سوم یعنی کدگذاری انتخابی رسدید کده هددف ن،
انتخاب مقووه هسته یا نظریه م نایی می باشدی بر اساس این رویکرد ،تالش گردید با توجه به ارت دا
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بین مقووهها در مراحل ق لی و اعت ار بخشیدن به رواب نها و نیز در نظدر گدرفتن وجدوه مشدتر
میان نها ،مقووههای دوازدهگانه سر مده ،در یس دستهبندی کلیتر و م دودتری سداماندهدی و
نظریه م نایی با عنوان «ان راف جوامع بشری از دین و فطرت اوهی» مطابق بدا جددول شدماره شدا
ارائه گرددی
اساس ارت ا و فرایند قرایای شکلگیری این نظریه در این است که دشمن از طریق تدرویج
برنامههای هنری و سرگرمی های مخرب و تهاجم فرهنگدی و ت لیغداتی علیده دیدن و مدذهب ،بدرای
ان راف مردم زمینهسازی کرده و با ایجاد دورویدی در گفتدار و کدردار ،اادتالف و تفرقدهافکندی،
اضالل و ان راف ،اشرافی گری و دنیداگرایی ،اشداعه ف شدا و منکدر ،بددعت و ندو وری در دیدن،
تطمیع و اغوا و دامن زدن به ااتالفات دینی و مذه ی ،مانع رشد گاهی و بصدیرت دیندی مدردم را
فراهم میکند که دستهبندی کلی و م دود ن ،نظریده م ندایی «ان دراف جوامدع بشدری از دیدن و
فطرت اوهی» می باشد که از منظر قر ن کدریم و سدیره ن دوی ،ایدن مقووده هسدته یدا نظریده ،ازجملده
تهدیدات نرم فرهنگی است که دشمنان تالش میکنند از طریق ن به اهداف اود دست یابندی
جدول  .2كدگذاری انتخابی (نظریه مبنایی)
نظریه مبنایی (بُعد)

مقولهها
ااتالف و تفرقهافکنی
دورویی در گفتار و کردار
دامن زدن به ااتالفات دینی و مذه ی
تطمیع و اغوا
بدعت و نو وری در دین
تهاجم فرهنگی و ت لیغاتی علیه دین و مذهب
ممانعت از رشد گاهی و بصیرت دینی جامعه
اضالل و ان راف در جامعه
اشرافی گری و دنیاگرایی
اشاعه ف شا و منکر در جامعه
زمینهسازی برای ان رافات مردم
ترویج برنامههای هنری و سرگرمیهای مخرب
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نتیجهگیری و پیشنهاد
نتیجهگیری
در پژوها حاضر ،پس از تعریف و ت یین واژگان و مفاهیم کاربردی ،با م وریت قرار دادن
قر ن کریم 21 ،یه از یات شریفه که دارای ص غه تهدید نرم فرهنگدی بودندد شناسدایی و سدپس
بهمنظور غنا بخشی علمی به ماهیت پژوها ،از تفاسیر معت ر با رویکرد فرهنگی -تربیتی و نیز کتب
سیره ن وی استفاده و دادههای ت قیق در این زمینه جمع وری شدی
با تجزیهوت لیل دادههای تفسیری قر ن کریم و سیره ن وی ،در گام اول؛  29مفهوم ،در گدام
دوم؛  91مقووه و در گام سوم؛ نظریه م نایی ت قیق شناسایی و احصاء گردیدی مهمتدرین یافتده ایدن
پژوها ،شناسایی تعداد دوازده مؤوفه بندام «اشداعه ف شدا و منکدر در جامعده»« ،زمیندهسدازی بدرای
ان رافات مردم»« ،ترویج برنامههای هنری و سرگرمیهدای مخدرب»« ،تهداجم فرهنگدی و ت لیغداتی
علیه دین و مذهب»« ،بدعت و نو وری در دین»« ،ممانعت از رشد گاهی و بصیرت دینی جامعه»،
«دورویی در گفتار و کردار»« ،اشرافی گری و دنیاگرایی»« ،تطمیع و اغوا»« ،اضدالل و ان دراف در
جامعه»« ،ااتالف و تفرقهافکنی» و «دامن زدن به ااتالفات دینی و مذه ی» بهعنوان هدف ت قیدق،
از منظر قر ن کریم و سیره ن وی کشف و تائید گردیدی
یافتههای ت قیق حاضر ،یافتههای ت قیق افتخاری و برزگروداری ( )9919در اصو

جنس

و ماهیت تهدید نرم و فراوانی گونههای ن را تائیدد مدیکندد و همچندین در مقایسده بدا یافتدههدای
داودی دهاقانی و کنعانی ( ،)9912افتخداری ( ،)9919گدروه مطاوعداتی دانشدکده امنیدت ( )9911و
رسووی ( )9902در زمینه مؤوفه های تهدید نرم در حوزه فرهنگی ،نیز همسویی داردی با ایدن تفداوت
که در پژوها حاضر ،بررسی موضوع تهدید نرم ،صدرفاً در حدوزه فرهنگدی مدیباشدد و شدناات
مفاهیم ،مؤوفهها و نظریه م نایی ن ،بهصورت جامع و تمام شمار از منظر قر ن کریم و سیره ن دوی
واکاوی شده است؛ درحاویکه در ت قیدق داودی دهاقدانی و کنعدانی ( ،)9912مظداهر تهدیدد ندرم
فرهنگی با م وریت حوزه انتظامی است و در طرح پژوهشی افتخاری ( ،)9919قر ن در کنار سایر
اسناد باالدستی جمهوری اسالمی ایران م وریت دارد و به دن ال اوگوی تهدید نرم اسالمی در ابعاد
فردی ،اجتماعی ،سیاسی و امنیتی میباشددی در ت قیدق گدروه مطاوعداتی دانشدکده امنیدت (،)9911
م وریت پژوها ،بررسی دکترین کشور مریکا در حوزه تهدید نرم علیه جمهوری اسالمی ایران
است و بهصورت مختصر به این موضوع در بُعد فرهنگدی -اجتمداعی نیدز اشداره دارد و در ت قیدق
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رسووی ( ،) 9902فق دو واژه صد س یل و اضالل عن س یل و راههای م ارزه با ن ،بدهعندوان نمداد
تهاجم فرهنگی در م دودهای از یات قر ن و احادی

معصومین (ع) بررسی گردیده که ایدن دو

مؤوفه در حکم ابزار تهاجم بوده و تهاجم فرهنگی اود یکی از مقووههدای تهدیدد ندرم فرهنگدی و
ااص از ن بهحساب می یدی
بر اساس نتایج ت قیق ،امروزه در عرصه تهدید نرم ،حوزه فرهنگ ،به مهمترین کانون رقابت
و م ارزه ت دیلشده و با اشکال ،ابزار و ویژگیهایی که دارد ،عامدل اصدلی پیدروزی و یدا شکسدت
طرفهای درگیر به حساب می یدی ازاینرو ،فرهنگ قوی به دن ال بلعیدن و هرم کردن فرهندگ
ضعیف در جامعه هدف است و تالش میکند که با باور سوزی و باورسازی ،ارزشها و رفتارهدای
ن جامعه را مغلوب سازدی
امروزه که شیوههای سخت منسوخشده است و صاح ان زر و زور ،به شیوههای ندرم گدرایا
پیداکردهاند ،میتوانیم یکی از مهمترین تهدیددات علیده جمهدوری اسدالمی ایدران را ،تهدیدد ندرم
فرهنگی از کانال «ان راف جوامع بشری از دین و فطرت اوهی» بدانیم؛ شراکه ،طراحدان و عدامالن
تهدید نرم فرهنگی که هویت و امنیت اسالمی را نشانه گرفتهاند تالش دارند تا با است اوه فرهنگی،
پیوند بین سه عنصر دین ،مردم و ره ری بهعنوان مرجع امنیت اسالمی را قطدع نمدوده و ارزشهدای
حاکم در جامعه اسالمی را ترعیف و به طرق ممکدن ،از رشدد و پیشدرفت نظدام دیندی جلدوگیری
نمایندی
حال با عنایت به این مهم ،جامعه اسالمی ایران ،باید تالش نماید که با برنامهریزی و مدیریت
ص یح و کار مد ،حصاری نرم و امن در اطراف اود ایجاد و از ق ل ن به قابلیتهایی دست پیددا
کند که نهتنها جلوی نفوذ فرهنگ مهاجم را گرفته ،بلکه بتواند هم در سطح بیناوملل ،زمینه نفوذ و
غل ه فرهنگ اسالمی بر سایر فرهنگها را مهیا کند و هم در سطح ملی ،با ایجاد وحدت و همدوی،
جلوی هرگونه تهدید ندرم فرهنگدی ازجملده؛ اشداعه ف شدا و منکدر در جامعده ،زمیندهسدازی بدرای
ان رافات مردم ،ترویج برنامههای هنری و سرگرمیهای مخرب ،تهاجم فرهنگدی و ت لیغداتی علیده
دین و مذهب ،بدعت و نو وری در دین ،ممانعت از رشد گاهی و بصیرت دینی جامعه ،دورویدی
در گفتار و کردار ،اشرافی گری و دنیاگرایی ،تطمیع و اغوا ،اضالل و ان راف در جامعه ،اادتالف
و تفرقهافکنی و دامن زدن به ااتالفات دیندی و مدذه ی را سدد نمایدد و بدر ایدن اسداس ،بهتدرین و
اثربخاترین دستمایه برای وصول به این هدف ،توجه ویژه به فرمانها اوهی در قر ن کریم و سیره
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ن وی بهعنوان دو اثر هم سنگ و معاصر و نیز اقدام جهادی در عمل به نها مدیباشدد کده در ایدن
راستا ،شند راهکار به شرح ذیل پیشنهاد میگرددی

پیشنهادها
کارایی شناات مؤوفههای تهدید نرم فرهنگی دشمنان م تنی بر بُعد «ان راف جوامع بشری از
دین و فطرت اوهی» از منظر قر ن کریم و سیره ن وی در جلوگیری و یا حداقل ،کاها سیبهای
ناشی از ن ،برای ایجاد پیوند استوار بین سه عنصر؛ دین ،مردم و ره ری بهعنوان مرجع امنیت نظام
جمهوری اسالمی ایران ،مفید است؛ ازاینرو برای رسیدن به این هدف پیشنهاد میگردد:
 -9نهادهای موولد علم و دانا و بهطور مشخص دانشگاهها و حوزههای علمیه در زمینه تووید
ادبیات فرهنگی ،سیاسی -امنیتی مطابق با نیاز انقالب اسالمی گام بردارند و در این عرصه
از تعداویم قددر ن کددریم ،تفاسددیر بددا رویکدرد فرهنگددی -تربیتددی و اجتمدداعی و منددابع سددیره
معصومین علیهماوسالم ازجمله سیره ن وی بدهعندوان گنجیندهای ارزشدمند از رهنمودهدای
عاوی در عرصهی تهدیدات نرم فرهنگی ،بهرهبرداری نمایندی
 -1دستگاههای ت لیغاتی اعم از سازمان صداوسیما ،حدوزههدای علمیده و روزنامدههدا بده ن دو
مقتری جهت ت لی و گاهسازی مردم نسد ت بده ت یدین مؤوفدههدای تهدیدد ندرم فرهنگدی
دشمنان از جملده؛ اادتالف و تفرقدهافکندی ،دورویدی در گفتدار و کدردار ،دامدن زدن بده
ااتالفات دینی و مذه ی ،تطمیع و اغوا ،بددعت و ندو وری در دیدن ،تهداجم فرهنگدی و
ت لیغاتی علیه دین و مذهب ،ممانعت از رشد گاهی و بصیرت دینی جامعه ،در بین حداد
مردم ،تالش مؤثر داشته باشندی
 -9م ققین در ت قیقات تی ،با انجام مطاوعات مختلف در عرصهی تهدیدات ندرم ،بدهویدژه
سایر حوزههای مختلف مانند سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی از دیدگاه قدر ن کدریم و سدیره
ن وی ،در داناافزایی فرهنگی -امنیتی مردم تا رسیدن به جامعه ایمن بکوشندی
 -4پژوهشگران این عرصه ،تهدید نرم فرهنگی در ابعاد مختلف را از منظر سدیره ائمده اطهدار
علیهماوسالم نیز بررسی و ت لیل نمایندی
 -2پژوهشگران این عرصه ،تهدید نرم فرهنگدی را در ابعداد مختلدف و از منظدر تفاسدیر اهدل
سنت نیز بررسی و ت لیل نمایندی
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فهرست منابع
9ی
1ی

قرآن كریم ()9909ی ترجمه ناصر مکارم شیرازی ،قم :داراوقران اوکریمی
استر

بادی ،احمدبن تاجاودین ()9904ی آثار احمدی تباری زنبدگانی پیبامبر اسبالم و ائمبه

اطهار (ع) .تهرانی انتشارات میراث مکتوبی
9ی

بابددایی طالتپدده ،م

مدددباقر ()9910ی «قدددرت نددرم ،فرهنددگ و امنیددت»ی در مجموعببه مقببا ت

برگزیده همایش بسیج و قدرت نرم (ج )9ی ویراسته اصغر افتخاری991-02 ،ی تهران :دانشدگاه
امام صادق(ع)ی
4ی

افتخاری ،اصغر ()9919ی تهدید نرم :رویکرد اسالمیی تهرانی پژوهشکده مطاوعات فرهنگدی و
اجتماعیی

2ی

افتخاری ،اصغر و برزگروداری ،شیرزاد ()9919ی «تهدید نرم و گونهشناسی تهدید در گفتمان
قر

ن کریم (مطاوعه موردی داسدتان حردرت موسدی و فرعدون)»ی فصبلنامه علمبی پژوهشبی

مطالعات دفاعی استراتژیكی دوره  ،91شماره 22ی صص  ،924-991تهرانی
2ی

بلند ااتر ،نور احمد ()9910ی «استعمار فرانو و جهان اسدالم»ی در مجموعبه مقبا ت برگزیبده

همایش استعمار فرانوی 941-912ی قم :موسسه موزشی و پژوهشی امام امینیی
0ی

توکلی ،سدعید؛ ع دداهللادانی ،علدی؛ فرهدادی ،م مدد؛ بداقرزاده ،م مددباقر و کرمدی ،رضدا
()9911ی تهدید نرم و راهبردهای مقابلهی تهران :انتشارات دانشگاه عاوی دفاع ملیی

1ی

حریری ،نجال ()9912ی اصول و روشهبای تحقیبق كیفبیی تهدران :انتشدارات دانشدگاه زاد
اسالمیی

1ی

حقشناس ،زهرا ()9910ی استعمار فرانو و جهانی شدنی در مجموعه مقا ت برگزیده همبایش

استعمار فرانوی 141-199ی قم :موسسه موزشی و پژوهشی امام امینیی
92ی اسروی ،مرتردی ()9914ی امنیت در قرآن (رویکدردی تفسدیری ت ییندی)ی تهدران :انتشدارات
دانشگاه عاوی دفاع ملیی
99ی داودی دهاقانی ،ابراهیم و کنعانی ،اک ر ()9912ی «ت یین بعد تهدید نرم فرهنگی -اجتماعی بدا
رویکرد انتظدامی»ی فصلنامه مطالعبات راهببردی ناجبا ،سدال اول ،شدماره 9ی صدص 922-02ی
تهرانی
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91ی دهخدا ،علیاک ر ()9901ی لغتنامهی تهران :مؤسسه وغتنامه دهخدا.
99ی شمسدووت بادی ،م مود رضا؛ امینی ،سید جواد و زروندی ،مهدی ()9912ی «جویشدی در
حوزه امنیت زیستم یطی بر اساس گفتمان والیتفقیه»ی فصلنامه امنیت ملبی ،سدال هشدتم،
شماره  ،19صص 912-922ی تهرانی
94ی صابری ،حسین ()9912ی خاتمالنبیین(ص)ی مشهد :بنیاد پدژوهاهداى اسدالمى سدتان قددس
رضوىی
92ی صدر ،سید موسی ()9919ی قرآن و پدیده انحراف در جامعهی تهدران :فصدلنامه پدژوهاهدای
قر نی ،شماره 91-90ی
92ی عقیلی ،سید وحید و مصطفوی ،فرحناز ()9911ی ماهیت تهدید نرم ،ابعاد و ویژگیهای تهدران:
دانشنامه حقوق و سیاست ،شماره 91ی صص 41-12ی
90ی عل دی بددادی ،ی

یددی ()9911ی جببزوه آموزشببیم نببرمافببزار آمبباری كیفببی مکبب

كیببودا

()MAXQDA10ی تهران :گروه جامعهشناسی مرکز ت صیالت تکمیلی دانشگاه پیام نوری
91ی قاضی ابرقو ()9900ی سیرت رسولاهللی تهران :شاپخانه وزارت ارشادی
91ی قرائتی ،م سن ()9904ی تفسیر نوری تهران :مرکز فرهنگى درسهایى از قر نی
12ی قرائتی ،م سن ()9919ی تفسیر نوری تهرانی مرکز فرهنگى درسهایى از قر نی
19ی قرشی ،سید علیاک ر ()9900ی تفسیر احسن الحدیثی تهرانی بنیاد بعثتی
11ی

کرمی ،مسعود ()9910ی قابلیتهای بسیج و سرمایه اجتماعیی در مجموعبه مقبا ت برگزیبده

همایش بسیج و قدرت نرم (ج)2ی ویراسته اصغر افتخاریی تهران :دانشگاه امام صادق(ع)ی
19ی وسانی فشارکی ،م

مدعلی و مدرادی زنجدانی ،حسدین ()9914ی روش تحقیبق موضبوعی در

قرآن كریمی سایت شهر قر نی
14ی

وطیفی پاکده ،وطف علی ()9910ی «استعمار فراندو و انقدالب اسدالمی»ی در مجموعبه مقبا ت

برگزیده همایش استعمار فرانوی 402-442ی قم :موسسه موزشی و پژوهشی امام امینیی
12ی وکزایی ،نجف ()9912ی «اصول رهیافت امنیتی پیام ر (

) در قدر

ن کدریم»ی فصبلنامه علبوم

سیاسی ،شماره 92ی صص129-910ی قمی
12ی مدرسی ،م مدتقی ()9900ی تفسیر هدایتی بنیاد پژوهاهای اسالمی ستان قددس رضدویی
مشهدی
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10ی مجلسی ،م مدباقر ()9429ی بحارا نوار .بیروت :دار احیاء اوتراث اوعربی.
11ی مرادی ،حجتاهلل ()9911ی قدرت و جنگ نرم از نظریه تا عملی تهرانی نشر ساقیی
11ی مسلمی ،م مدحسن ()9911ی «تهدید نرم فرهنگی و راههدای مقابلده بدا ن از دیددگاه قدر ن
وسیره ن وی»ی رساله دوره دكتری ،دانشگاه مازندرانی
92ی مص د اح یددزدی ،م مدددتقی ()9910ی تهبباجم فرهنگببی»ی قددم :انتشددارات موسسدده موزشددی و
پژوهشی امام امینی(ره)ی
99ی مصطفوی ،حسن ()9912ی تفسیر روشنی تهران :مرکز نشر کتابی
91ی معین ،م مد ()9902ی فرهنگ فارسیی تهران :انتشارات امیرک یری
99ی معین ،م مد ()9911ی فرهنگ معین (فارسی)ی تهران :انتشارات زرینی
94ی مکارم شیرازی ،ناصر ()9904ی تفسیر نمونه»ی تهران :داراوکتب االسالمیهی
92ی میر شریفی ،سیدعلی ()9912ی پیامآوران رحمتی تهران :سمت ،شاپ اولی
92ی مهرابی ،امیرحمزه؛ انیفر ،حسین؛ امیری ،علینقی؛ زارعی متین ،حسن و جنددقی ،غالمرضدا
()9912ی «معرفی روششناسی نظریه داده بنیاد برای ت قیقدات اسدالمی (ارائده یدس نمونده)»ی
مجله مدیریت فرهنگسازمانی ،صص 92-2 :19ی
90ی هاشمیان فرد ،زاهد ()9911ی امنیت در اسالمی تهران :انتشارات دانشگاه عاوی دفاع ملیی
91ی هاشمیان فرد ،زاهد ()9912ی جنگ نرم از نگاه قرآن كریمی تهدران :انتشدارات دانشدگاه عداوی
دفاع ملیی
91ی ویس کرمی ،مهراد ()9912ی «فیزیوپاتوووژی ان راف نرم جامعده اسدالمی در نهدجاو الغده بدا
تأکید بر نقا اوا

گمراه»ی فصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه علوم پزشبکی لرسبتانی دوره

 ،91شماره 9ی ورستانی
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