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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". 
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 های تهدید نرم فرهنگی راهی برای شناخت مؤلفه
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 چکیده .1
تواند باورهاا و نگارش   اند که تهدید نرم در حوزه فرهنگی، میمعاندان و دشمنان معاصر بر این عقیده

هاا  ایران را دستخوش تغییر کرده و سپس زمینه رویارویی آنویژه جمهوری اسالمی مردم در جوامع دینی به
 با نظام سیاسی حاکم را فراهم و در نتیجه امنیت کشور را باا ااا م مواجاه نمایاد  در ایان پاژوهم، ب ا        

بدواً یکی از ابعاد مفروض تهدید نرم فرهنگی انگاشاته شاده و   « ان راف جوامع بشری از دین و فطرت ا هی»
ی آن هاا  مؤ فاه طور خاص، قارآن کاریم و سایره ن،اوی،     که با مطا عه منابع اسالمی و به تالش گردیده است

گرانادد  ) بنیااد  دادهای و روش ت قیاق آن،  توساعه  -شناسایی و احصاء شود  نوع ت قیق؛ نظری و کاربردی
ی و بردار میفزار ای و میدانی، با استفاده از ابهای آن به صورت کتابخانهباشد  دادهتئوری( به شیوه کیفی می

تربیتای و   -با رویکارد فرهنگای   قرآن کریممصاح،ه با مراجعه به جامعه آماری ت قیق شامل آیات و تفاسیر 
و اعت،ار و پایایی آن نیز از طریق کشف و بازرسی در سه مرحله کدگذاری باز،  کتب سیره ن،وی گردآوری
دهاد کاه   های ت قیق نشان مای رسیده است  یافته رنظ صاحبافراد خ،ره و  نفر 44م وری و انتخابی به تأیید 

مرجاع   هیا علنرم فرهنگی اسات کاه    از جمله ابعاد تهدید« ان راف جوامع بشری از دین و فطرت ا هی» ب  
ی بارای  سااز  ناه یزم»، «اشااعه ف شاا و منکار در جامعاه    » شاامل  هاای آن امنیت اسالمی کاربرد دارد و مؤ فه

تهاجم فرهنگی و ت،لیغاتی علیاه دیان و   »، «های مخربهای هنری و سرگرمیبرنامهترویج »، «ان رافات مردم
دورویی در گفتار و »، «ممانعت از رشد آگاهی و بصیرت دینی جامعه»، «بدعت و نوآوری در دین»، «مذهب
« یافکن تفرقهاختالف و »، «اضالل و ان راف در جامعه»، «تطمیع و اغوا»، «ی و دنیاگراییگر یاشراف»، «کردار

 باشد می« دامن زدن به اختالفات دینی و مذه،ی» و

 

  تهدید نرم فرهنگی، قرآن کریم، سیره ن،وی، امنیت، ان راف جامعه :ها هكلیدواژ

 

    ره( نوشهر)دانشگاه علوم دریایی امام خمینیمدرس و پژوهشگر m_h_moslemi35@yahoo.com 
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 مقدمه
 ی رسانه ت،لیغی، هایو روش استفاده از ابزارها برای شده یزیر برنامه تالش تهدید نرم؛ نوعی

 منظور به مردم کشورهای خارجی و هاگروه ها،بر حکومت نهادن تأثیر ی برایشناخت روان و سیاسی

 ماورد این رویکرد تهااجمی از اواخار قارن بیساتم     آنان است   رفتارهای و هاارزش ها،نگرش تغییر

هاا و  داشاتن یاس ساری ویژگای     باه خااطر  کاه   قارار گرفات  نظاامی  -جدی م افال سیاسای   توجه

؛ سیاسای،  ازجملاه هاای مختلفای   و    حاوزه  انتزاعای باودن  ، نام ساوس باودن  هایی ااون؛   شاخص

فرهنگی  آن حوزهر کارشناسان، کارآمدترین نظ از  ردیگ یبرماقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در 

 هاای فرهنگای بار   کاه باا اساتفاده از ابزارهاا و روش     دهستن  آنزیرا عامالن این تهدید در پی  است؛

    (، آزادگای و  ی،خاواه  عادا ت ی، زیسات  دشامن نظیار خادام وری،   جامعاه )  هاای بنیاادین  ارزش

 ناوع  به نگرش نگرش به نوع حکومت، سیاسی، هایبیگانگان، نگرش پایه )نگرش به هاینگرش

اخالقاای، اجتمااعی، فرهنگاای و   (،   اساسای )ترجی ااات  ترجی اات  و    (، اجتماااعی روابا  

 قارار دهناد    تغییار  دساتخوش  را آن و بگذارناد  تاأثیر  رفتاار اجتمااعی   مانم و  و ورساوم  آداب

 (49-41: 9911مسلمی،)

تهدید نرم بر فرهنگ جوامع اساالمی شادت بیشاتری دارد؛     اثربخشی که نیاآنچه مسلم است 

ای از عقاید، نظام حقوقی و اصول اخالقی و ارزشی اسات  زیرا در نظام اسالمی، فرهنگ؛ مجموعه

هدایت و سعادت دنیوی و  که بر اساس عدا ت، حکمت، مصل ت و نظم از سوی وحی ا هی برای

( و  اذا در ایان عرصاه، جواماع اساالمی از جملاه       9914،22خسروی)ها ارائه گردیده اخروی انسان

که پیشتاز رسیدن به تمدن نوین اسالمی است با این نوع تهدید بیشتر مواجه   جمهوری اسالمی ایران

 باشد می

ر اساالم هام وجاود داشاته و     دهد که موضوع تهدید نارم فرهنگای در صاد   مطا عات نشان می

اناد و  بارده ص( نیاز از آن بهاره مای   اساالم )  دعوت پیام،رکردن  فروغ کممخا فان جهت خنثی و یا 

های مقابلاه باا آن از منظار    و ابعاد این تهدید و ت،یین راه ها مؤ فهبنابراین، مطا عه و استخراج مفاهیم، 

کمس در رفع نیازهای حال حاضار جمهاوری    متون دینی به ویژه قرآن کریم و سیره ن،وی، بهترین

اسالمی ایران و سایر جوامع اسالمی در مواجهه درست و علمی با تهدیادات نارم دشامن در حاوزه     

 پژوهشگران اسالمی است  ژهیو بهفرهنگی خواهد بود و این رسا تی است که بر عهده م ققین 
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های دینی و تعاا یم  رشار از آموزهقرآن کریم و سیره ن،وی، مش ون و س که نیابا امعان نظر به 

جامعاه باشاد،    م،تالباه تواناد راهگشاای بسایاری از مساائل     ی به آن میتأسا هی است و  بخم نجات

ی برای سایر م ققین در راساتای  ا هیدستماتواند اهمیت دارد که هم می جهت ازآنانجام این ت قیق 

قارآن کاریم و سایره     ریتاأث مودن نقم و م،ارزه با تهدیدات نرم فرهنگی باشد و هم ضمن برجسته ن

قاادر اسات کاه نقام م اوری        های فرهنگی،سالمت جامعه در برابر هجمه امنیت و  نیتأمن،وی در 

تربیتی  -های فرهنگیریزیقرآن و سیره ن،وی و اثربخشی این دو میراث ارزشمند دینی را در برنامه

توجهی و غفلت نس،ت به این موضوع، ممکن است پیامدهای جامعه ت،یین نماید و در نقطه مقابل بی

اشاعه ضعف و سستی در ایماان و اعتقاادات ماردم، از دسات رفاتن سارمایه عظایم         مانندخطرناکی 

هاای دینای، رویاارویی ماردم باا نظاام       ارزش برمدارکشور، ضعف در اداره کشور  ساز ندهیآجوان 

که این خاود نیاز بار      مردم و     را در پی داشته باشد،حاکم، تشدید اختالفات و ایجاد تفرقه در بین 

 ضرورت انجام این ت قیق دال ت دارد 

اناد؛ اماا در   و بررسی قرار داده موردمطا عهپژوهشگران پدیده تهدید نرم را از جهات مختلف 

فرهنگای اسات کاه     شود، ب   تهدیاد نارم در حاوزه   آن احساس می خألی که ا مسئلهاین عرصه، 

با توجه باه جااودانگی و جامعیات مناابع      رو نیازاباشد  های آن می ه حاضر بررسی مؤ فههدف مقا

ص( خود آماج اهداف نرم فرهنگای در  اسالم )اسالمی به ویژه قرآن کریم و نیز این مهم که پیام،ر 

ان اراف جواماع بشاری از دیان و فطارت      »موضاوع  دوران رسا ت بوده است، در پژوهم حاضار،  

انگاشته شده و تالش گردیده است که بر م،نای این مفروض و نیز در پاساخ باه ایان    مفروض « ا هی

ان راف جوامع بشاری از دیان   »ی تهدید نرم فرهنگی در رابطه با موضوع ها مؤ فه»که ی اساس سؤال

سایره  م و کتاب  قرآن کریمتون معت،ر دینی و به طور خاص کتب تفسیری  «ایست؟« و فطرت ا هی

بار راه،ارد داده بنیااد     یاد تأکآن باا رویکارد کیفای احصااء و باا       ماوردنظر هاای  دهمطا عه و دا ن،وی

 گردند  وت لیل یهتجز

 

 تحقیق نهیشیپ
باا عنایاات باه اینکااه تهدیاد ناارم یکای از موضااوعات مهام عصاار حاضار اساات و بساایاری از       

ل ایان  اناد؛ اماا ت لیا   در ماورد آن پرداختاه   پژوهشگران با رویکردها و اهداف مختلفی باه پاژوهم  
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ها با قرآن کریم و سیره ن،اوی زیااد ملماوس نیسات  در اینجاا       دهد که انط،اق آنت قیقات نشان می

 شود ها اشاره میآشنایی با آثار پیشین به برخی از آن منظور به
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فرهنگای را در م ای  انتظاامی     نارم  دیا تهداین ت قیق به روش آمیخته کمی و کیفی، 

هاای ایان ناوع از    دهد که مؤ فههای ت قیق نشان مییافته مورد پژوهم قرار داده است 

 یهاا ، ارزشیسااز  تیا هو ،یمطا ،ات عماوم  ،یمشارکت مل ت،یمشروع تهدید شامل؛

 دیا تقاضا و تو  یا گوها ،یمرجع، عدا ت اجتماع یا گوها ،یعموم یهنجارها ،یاساس

 یهااادر حااوزه یکاااهم حرااور فعااال مردمااو مااواردی اااون؛  اطالعااات و    اساات

سااز   کپارااه یشاکاف و باروز اخاتالل در عوامال      ،یاجتمااع  -یفرهنگا  یریگ میتصم

عاماه و   یآن در ق،اال هنجارهاا   وعیو ش نی  برخاسته از آن، عدم تمکو رواب یاجتماع

 دهساتن  یا اجتمااع    ینرم بعد فرهنگ یدهایازجمله تهد یتیحما ریغ یتوجه به هنجارها

 خواهد شد  تیها موجب کاهم نظم و امن گسترش آن ،یانتظام دگاهیکه از د
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که از ناحیاه نظاام   ی است مختلف یها ماهیت تهدیدات و گونه این ت قیق به دن،ال ت،یین

افزارها و کتب  استفاده از نرمه و در این زمینه، با بود ع() یفرعونی متوجه حررت موس

در جداول  ،تهدید یاستخراج و بر اساس گونه شناسه را آی 19 ییهای معنا بسته ،تفاسیر

توصیفی »آماری  یها با استفاده از روشرا  شده یهای گردآور داده و بندی مربوطه رت،ه

ماهیت تهدیادی کاه از   که  دهدنشان میکرده است  نتیجه  لیوت ل هی، تجز«و استن،اطی

هاای   عمدتاً نرم و دارای گونه شد ( اعمال میع) یناحیه نظام فرعونی علیه حررت موس

 است تقدم و فراوانی بسیار باالتری نس،ت به تهدید سخت برخوردار  تر و از متنوع
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ی، دیادگاه  باالدسات کلی، موضوع تهدیاد نارم را م،تنای بار اساناد       صورت بهاین پروژه، 

ای بررسی و ابعاد تهدید نرم را بر پایاه اهاار   حررت امام خامنهحررت امام خمینی و 

های تهدیاد نارم و   بُعد فردی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی مورد مطا عه قرار داده و کانون

ها را با استناد به قرآن کریم ت،یین و ساپس ا گاوی تهدیاد    راه،رد مقابله با هریس از آن

 هارگانه مذکور را ترسیم و ارائه کرده است نرم اسالمی فرا م ور بر اساس ابعاد ا
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و در ت قیقی موضوعی به بیان موضوع تهاجم فرهنگای پرداختاه   در قا ب نامه  پایاناین 

 دعناوان نماا   بهرا « اهلل سی،ل اضالل عن»و  «اهلل صد عن سی،ل»کلیدی  ع،ارتدو  این رابطه

 دادهو احادی  معصومین )ع( مورد بررسی و ت لیل قرار  یدتهاجم فرهنگی در قرآن مج

یاد، کتااب   اسات کاه قارآن مج    کارده خاطرنشاان  آن، های مقابله باا  ت،یین راهپس از و 

تهاجم فرهنگی، روی آوردن  م،ارزه باحل  تنها راهو  سازی است هدایت و مکتب انسان

 )ع(گیری از دستورات ا هی و تعا یم معصومین  به قرآن حکیم و روایات اسالمی و بهره

 ها در زندگانی فردی و اجتماعی خواهد بود  و بکار بستن آن
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ها و  یدگاهدکلی بررسی و در این میان به بیان  صورت بهاین طرح موضوع تهدید نرم را 

-م دود به عرصه صورت بهمکاتب مختلف در حوزه تهدید و امنیت شناسی پرداخته و 

امنیتای   -اجتماعی، اقتصادی، دفاعی –های تهدید نرم در اهار حوزه: سیاسی، فرهنگی

ریکا علیه جمهوری اسالمی ایران را ت،یین و ا گاوی  نیز اشاره و سپس دکترین کشور آم

نارم   داتیا دمختصر باه ته  صورت بهمقابله با آن را بیان نموده است  این طرح مطا عاتی 

ی نیز پرداخته و اهاار مقو اه؛ ملیات ساازی، نخ،اه ساازی،       اجتماع -یدر حوزه فرهنگ

 -وزه فرهنگای هاای تهدیاد نارم در حا    مؤ فاه  عنوان بهی و مذهب سازی را ساز فرهنگ

 است  برشمردهاجتماعی 

 

 تعاریف و مفاهیم

 دیتهد
: 9، ج 9903)معاین،  کاررفتاه  تهدید از حی   غوی به معنای ترساندن، بیم و بیم دادن، باه واژه 

شود کاه دشامنان در مقابلاه باا     و کارهایی گفته می اتیعملای از و در اصطالح به مجموعه( 9209

ها را بر حریاف  کنند که بتوانند بیشترین آسیبمی دیتأکهایی قابلیت دیگران انجام داده و در آن بر

گردد و بهترین ی مینیب میپمتناسب با وضعیت و هدف غل،ه بر حریف  وارد کنند  ا ،ته این عملیات

باه   اان ناوع کااربرد و اعماال      موفقیت زمانی است که با کمترین هزینه و تلفات حاصل گاردد و  

 (12-19: 9910بابایی طالتپه،) شوند دید سخت، نیمه سخت و نرم تقسیم میتهگروه  سهقدرت به 
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 تهدید نرم
 یرسانه ت،لیغی، هایو روش استفاده از ابزارها برای شده یزیر برنامه تالش تهدید نرم؛ نوعی

 منظور به مردم کشورهای خارجی و هاگروه ها،بر حکومت نهادن ی برای تأثیرشناخت روانو  سیاسی

( و ایان اقادام غیار    22: 9912اسات )عقیلای و همکاار،    آناان  و رفتارهاای  هاا ارزش ها،نگرش تغییر

دهد و سرانجام منجار باه   ها و هنجارهای)جامعه هدف( را مورد هجوم قرار مییز، ارزشآم خشونت

 ماوردنظر ی رفتااری  ا گوشود که با تغییر در ا گوهای رفتاری موجود و خلق ا گوهای جدیدی می

سیاسای،   ازجملاه مختلفای   هاای عرصاه ( و شاامل ابعااد یاا    9: 9910کرمای، دارناد ) م تعاارض  حاک

 ،انیشاان یپ مااه )باشاد  مای ای و اندیشاه  اجتمااعی، علمای   ارت،اطاات  فرهنگای، اجتمااعی،   اقتصاادی، 

9912 :94) 
 

 فرهنگ
باه  شوکت، نور و پرتاو، برازنادگی و    ( و هناگ     ، شأن) واژه فرهنگ مرکب از فر به معنای

ادب، همچناین باه معناای    ( 9901اسات )دهخادا،   معنای )سنگینی و وقار، قصاد و اراده، ساپاه و    (  

 ارف و هنرهاای یاس قاوم   مع ورسوم، مجموعه علوم و تربیت، دانم، علم، معرفت، مجموعه آداب
ای از عقایاد، نظاام حقاوقی و    در دیادگاه اساالمی، فرهناگ مجموعاه    ( 9912  )معاین، رودبکار می

خالقی و ارزشی است که بر اساس عدا ت، حکمت، مصل ت و نظم از ساوی وحای ا های    اصول ا

ی هاا  فرهناگ  باا هاا ارائاه گردیاده و در برخاورد     برای هدایت و ساعادت دنیاوی و اخاروی انساان    

هاای مغاایر را   امرااء( و شایوه  ) تیا تث،هاای همگاون را   هاا، اصاول و روش  اختصاصی افراد و ملت

را اصااالح و م اای  زناادگی را   آ ااود شاار و اصااول مااردود و  دگرگااون ساااخته و نقااا  منفاای 
هاا و باورهاا،   ( فرهنگ دارای سه بخام شاناخت  22 9914خسروی:) کند ی( مسیتأسی )ساز سا م

ها، رفتارها و کردارها و سه عنصر شامل؛ اصول دین یعنی توحید، ن،اوت و معااد   ها و گرایمارزش

اورهاا و عقایاد مرباو  باه خداوناد و انساان، ارت،اا           م ور فرهنگ اسالم است و شامل، بباشد یم

، مانند خوب و بد اسات  ها ارزشانسان با خداوند و جهان ط،یعت است  اصول اخالقی یا یس سری 

اصاول ارزشای و م،اانی     هاا  آنکنناد و منظاور از   که همیشه ثابت بوده و در های  زماانی تغییار نمای    
 ی اساالمی اسات   هاا  ارزشو  هاا  نمیا ببرخاساته از   و احکام عملی یا همان شایوه رفتااری   باشند یم

 (09-09: 9910مص،اح یزدی،)
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 فرهنگی نرم تهدید
در ساطوح   هاا و ا گوهاای رفتااری   باورهاا، ارزش ای اسات کاه بار    تهدید نرم فرهنگی شایوه 

کاه باا مادیریت ادرا  و عازم      صاورت  نیباد گاذارد   مای  ریتأثجامعه  راه،ردی، میانی و تاکتیکی

ها و ا گوهای رفتاری آنان را در سطح راه،ردی ت ات تاأثیر قارار داده و باا      نخ،گان، باورها، ارزش

که مرباو    میانیدر سطح گیرند  میرا در اختیار  یریگ میتصمها، سیستم  تغییر نگرش و ذهنیت آن

نمایناد و  ایجااد مای  انی مردم را گسیختگی اجتماعی و فروپاشی رواست، حوزه فرهنگ عمومی به 

عازم و اراده ن،ارد و   ، فرهنگ دفاعی کشور که من،ع قدرت نرم در نیروهاای مسالح اسات   در عرصه 

 کنناد مای قدرت بازدارندگی روانی را از بین بارده و روحیاه مقاومات و اراده جنگجاویی را سالب      

، تادریجی مانناد   ،هاا یها و ویژگا شاخصداشتن یس سری  به علتاین شیوه  (920: 9911)مرادی،

باودن و     کارآمادترین روشای اسات کاه در سالب امنیات جامعاه بسایار          نام سوس و  زیرسط ی

 (92-21: 9912فرد، انیهاشم) کارساز است 

 

 تهدید نرم فرهنگی در قرآن كریم و سیره نبوی
متعاا ی   هادف  باا ص(، دشمنان همیشاه  اکرم )دوران ن،وت پیام،ر  ژهیو بهدر طول تاریخ اسالم 

اسات خصاومت داشاته و در     ا لهای  یفاه خلی کمال و ت قق مقام سو بهاسالم که همان هدایت انسان 

دادناد  علات آن   او ویت اول در دستور کار قرار مای  عنوان بهاین جهت، حذف و یا ت ریف آن را 

ود این است که جوامع اسالمی دارای یس سری اصول و م،انی با ص،غه دینی و ا هی من صار باه خا   

دشامنان در اناین شارایطی     رو یان ازای ممکن نیست  راحت بهها  باشند که عدول و گذشتن از آنمی

های تهدید ، ناگزیر به شیوهاند شده وسیمأبه اهداف خود  دنیرس درهای تهدید سخت که از شیوه

نثای  خن در یمشارک رایاج باود و ساران     ای یوهشا  ینانا  هم  در زمان ظهور اسالم اند آوردهنرم روی 

 بردند آن بهره میاز  (ص) ام،ریدعوت پکردن 

سیاست دشمنان در این زمیناه، تخریاب مرجاع امنیات اساالمی یعنای توحیاد، نظاام          نیتر مهم

داند که ای می(  قرآن کریم این را فتنه90-42: 9911،فرد انیاست )هاشم( مردم )مؤمناناسالمی و 

 در ایان بادین خااطر اسات کاه     »( و 919ا ،قاره/ اسات ) از قتل  تر بزرگاز حی  اهمیت، شدیدتر و 
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 عاذاب  و ساختى  و نااراحتى  و شاود مای  م اروم  مادّى زندگى از فق  مقتول شخص ارتکاب قتل،

 وخاورده   هام  به مادّى زندگىتنها  نهزندگى  برنامه خوردنبه هم  و اختالل در و ى بیند، مى کوتاهى

 حیاات  و معناوى  زنادگى  بلکاه  شاود،  ماى  کشیده طوالنى وممتد  شکنجه و پریشانى و به اضطراب

 تنازلل  و ساقو   امنیت، داار و طمأنینه و نظم رفتن دست از و گوناگون ابتالئات اثر در نیز روحانى

 عاذاب  و شاکنجه  باا  تاومم  تادریجى  زندگى، موت برنامه اختالل و فتنه جریان در شد  پس خواهد

 (0 :9 ج ،9912مصطفوی،) « شد خواهد پیدا مطلق تیم روم و آمده میپ

، تربیات  ( هادف 4-9ا انجم/ ) باشاد، ص( نیز که م،تنی بر وحی مای اسالم )ن،ی مکرم در سیره 
همسانگ باا   انسان کامل است و این مستلزم امنیت است و به هماین خااطر در سایره ایشاان، امنیات      

( مطابق با سیره کالمای ایشاان،   902: 01ج  ،9429مجلسی،) است  شده ادی یسالمتعافیت و نعمت 
مواناع   عنوان بهکند، رذایل اخالقی و است،داد و استک،ار است که از آن این امنیت را تهدید می آنچه

 ،هدیادات اصالی امنیات انساان و جامعاه انساانی      شود  از این منظار، ت درونی و بیرونی کمال یاد می
مواناع  »در ب   امنیات فاردی    بنابراین؛ باشدیکه مقدمه تهدیدات بیرونی م تهدیدات درونی است

 کاالم  سیا استک،ار و در  و است،داد، و در حوزه جهانی« ظلم به خود»و به تع،یر دیگر « درونی کمال
در خصوص جهاد اک،ار و  آن حررت فرمایم و آید  حساب می جزء تهدیدات به« ظلم به دیگران»

( بار ایان اسااس، تهدیادات نارم      911: 9913،زایای ) اس   اصغر نیز اشاره به اناین مرامونی اسات   
فرهنگی در قرآن کریم و سیره ن،وی شامل یس سری اقدام نارم و غیار خشانی اسات کاه دشامنان       

ی نموده و با تسخیر قلوب و اذهاان،  کار دستبیرونی و درونی از طریق آن، افکار و اندیشه افراد را 
کنناد کاه باا اصاول و عناصار      من ارف مای   ها را تغییر و از مسیر هادایت و کماال   رفتار و کردار آن

 باشند فرهنگ اسالم در تراد می
 

 انحراف جوامع بشری از دین و فطرت الهی
در جوامع بشری، تغییر درون افاراد آن اسات    ها یرو کجاصل و اساس در پیدایم ان راف و 

ن طریاق، در  کنناد از ایا  رو شهوات هستند ساعی مای  تصریح قرآن کریم، کسانی که دن،ا ه بنا برکه 

م ققین با استناد به وحی ا هی، ان راف افراد و جامعه را ناشی از ساه   9جامعه ان راف ایجاد نمایند 

 

ا  9 ْن َتِميُلوا َميًلا َعِظيما
َ
َهَواِت أ ِبُعوَن الشَّ ِذيَن يتَّ ْن يُتوَب َعَليُكْم َويِريُد الَّ

َ
ُه يِريُد أ  (20)ا نساء/َواللَّ
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هاایی ااون غرایاز و    داشاتن ویژگای   باه علات  دانند: یکی ساختار وجودی انسان است که عامل می

باه  زمیناه ان اراف را    و    9یخاواه  ادهیا زحارص و   2،یتیظرف کم 9های نفسانی در نهان انسان،کشم

بااور غلا  و باطال     شود  دومین عامل،آورد که از آن بنام هوای نفس یا شهوات تع،یر میمی وجود

های دینی، انین است که در آموزه 4انسان نس،ت به عا م هستی یعنی انکار خداوند و جهان آخرت

شاود  د و این رویکرد باع  میبرانسانی همه تالش خود را در استفاده از تمام  ذایذ دنیوی بکار می

  3آن، خداوند را نیز فراموش کند تر نازلکه کل قواعد و هنجارها را زیر پا گذاشته و در مرت،ه 

ی بر عناصر درونی روحای و معرفتای،   رگذاریتأثعامل سوم، عناصر بیرونی است که از طریق 

( در فرهناگ  92-92: 9919صادر، )  کناد ی را در افراد و جامعه ایجااد مای  رو کجزمینه ان راف و 

ها و رفتارها بوده و عوامل آن، کسانی هساتند  در حوزه باورها، ارزش عمدتاًقرآن کریم، ان رافات 

کنناد افاراد   تمرکز دارند و تالش مای  دار نیدهای که بر ان راف و گمراهی در افکار و اذهان انسان

 یعلاین افراد که به تع،یر حررت  2جامعه را از والیت ا هی خارج و به والیت طاغوت سوق دهند 

باشاند کاه باا بریادن از     ی مای انیجو فتنهم،دم و معدن تمام خطاها و پناهگاه  0،اند گمراهع(، خواص )

هاا  تمام خطاهای جامعه اسالمی بوده و همه مشکالت از آستین آن منشأدین و روی آوردن به دنیا، 

بر جوامع دینی  ریتأثن معاصر نیز برای ورود و ( امروزه دشمنا00: 9912ی،کرم سی )وکندبروز می

هساتند تاا بتوانناد از    « ان راف جوامع بشری از دین و فطرت ا هی»استفاده از بُعد  به دن،الو اسالمی 

( را تخریاب نمایناد و   ماردم )مؤمناان  مسیر آن، مرجع امنیت اسالمی یعنی؛ توحید، نظاام اساالمی و   

و  باشاند دارای اصول و م،انی با ص،غه ا هی من صار باه خاود مای    علت آن این است که این جوامع، 

، اساتفاده از  رو نیا ازا( 90-42: 9911،فارد  انیهاشام )  های سخت جوابگو نیستگیری از شیوهبهره
 

َساِء   9 َهَواِت ِمَن النِّ اِس ُحبُّ الشَّ ْنَعاِم َواْلَحْرِث ُزيَن ِللنَّ
َ
َمِة َواْْل ِة َواْلَخيِل اْلُمَسوَّ َهِب َواْلِفضَّ َذِلَك َمَتاُع  َواْلَبِنيَن َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الذَّ

ُه ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب  ْنيا َواللَّ  (94)آل عمران/اْلَحياِة الدُّ

ْن َرآُه اْستَ   2
َ
ْنَساَن َليْطَغى، أ  (2-0)ا علق/ ْغَنىِإنَّ اْْلِ

ا  9 ْنَساَن ُخِلَق َهُلوعا  (91)ا معارج/ِإنَّ اْْلِ

ُلوُبُهْم ُمْنِكَرٌة َوُهْم ُمْسَتْكِبُروَن   4
ُ
ِذيَن ََل يْؤِمُنوَن ِباْلِْخَرِة ق  (22)ا ن ل/َفالَّ

وَلِئَك ُهُم   3
ُ
ْنُفَسُهْم أ

َ
ْنَساُهْم أ

َ
َه َفأ ِذيَن َنُسوا اللَّ  (91َ)ا  شر/اْلَفاِسُقونَوََل َتُكوُنوا َكالَّ

ُلَماِت   2 وِر ِإَلى الظُّ اُغوُت يْخِرُجوَنُهْم ِمَن النُّ ْوِلياُؤُهُم الطَّ
َ
ِذيَن َكَفُروا أ  (230)ا ،قرة/    َوالَّ

ْبَواُب ُكلِّ َضاِرٍب   0
َ
 (932ا ،الغه/ خ)نهجَمَعاِدُن ُكلِّ َخِطيَئٍة َو أ
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ویاژه در زماان   نرم دشمن است که در تاریخ زندگانی بشر بههای عملیات تاکتیساین بُعد، یکی از 

آن بهااره از  (ص)ام،ریاادعااوت پخنثاای کااردن ن در یمشاارکسااران ظهاور اسااالم هاام رایااج بااوده و  

ها در جدول شماره اهاار  اشاره و مابقی به همراه داده اند که در ذیل به بعری از مفاهیم آن برده می

 گردد ارائه می

  بارزترین اهارم سالطه مساتک،رین بار ماردم      یانداز تفرقه: 9و استضعاف جامعه یانداز تفرقه ،
ساپس باه   و گاروه و متفارلق    پاذیرى جامعاه اسات  ابتادا ماردم گاروه       ذ لت ی است و مقدمه

را ق،ال از قتال و    یافکنا  شوند  به همین خااطر خداوناد، مسائله تفرقاه     استرعاف کشیده مى

تار از کشاتن    ى کشتن و یا مهم که تفرقه زمینهاست   کشتار ذکر فرموده و شاید به خاطر آن
 (92: 1، ج 9919است  )قرائتی،

  کناد،   ترین خطرى که هر امّت و انقالبى را تهدید ماى  بزرگ: 2ا شدن از رهبران دینىجد
ارتجاع، ارتداد و ان راف فرهنگى و عقیدتى است و اگر بزرگان و ره،ران قاوم باا تهمات    

ى فراماوش نماودن    نتیجاه   شاود  خراب شوند، راه براى خراب کردن دیگر افراد هموار مى
شاادن از ره،ااران دینااى، ان ااراف و باادعاق،تى اساات     احکااام و دسااتورات ا هااى و جاادا 

 (912-901: 0، ج 9919)قرائتی،

  کنند، پیوسته به فکر ایجااد فسااد    در کار شما از فساد و ت،اهى کوتاهى نمى: 3فساد و تباهی
افتند و مشقت و رنج شما را دوست دارند  گفتارشان حکایت از کیناه شادید درونشاان     مى

 (902: 2ج ، 9900دارد   )قرشی، 

  یهودیاان مدیناه باا مشارکانى کاه هناوز در ایان شاهر         : نفوذ به صفوف مؤمنان و اظهار دین
متل د شدند و آنان را وادار ساختند که در ظااهر ادّعااى اساالم کنناد و در      ،حرور داشتند

یهودیان آنچاه را خاود در گذشاته و حاال بادان شاهرت        دیگر ع،ارتی بهدرون کافر باشند  

توصایه کردناد     هام  به مشارکان مدیناه   ،کردند اى را که خود بدان عمل مى داشتند و شیوه
گونه بود که در پى حیله و فریب یهودیان کسانى از اوس و خازرج کاه هناوز مشار       این

 

ْرِض   9
َ
ا يْسَتْضِعُف َطاِئَفةا ِمْنُهْم ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعًَل ِفي اْْل ْهَلَها ِشيعا

َ
 (4)ا قصص/    َوَجَعَل أ

ا َلُه ُخَواٌر َفَقاُلوا َهَذا ِإَلُهُكْم َوِإَلُه ُموَسى  2 ْخَرَج َلُهْم ِعْجًلا َجَسدا
َ
 (11)طه/   َفأ

ُلونَ   9
ْ
ِخُذوا ِبَطاَنةا ِمْن ُدوِنُكْم ََل يأ ِذيَن آَمُنوا ََل َتتَّ يَها الَّ

َ
ْفنَواِهِهْم َوَمنا ُتْخِفني ُونُدوُرُهْم يا أ

َ
ْد َبَدِت اْلَبْغَضاُء ِمنْن أ

َ
ْم ق وا َما َعِنتُّ ُكْم َخَباَلا َودُّ

ْكَبرُ 
َ
 (991)آل عمران/    أ
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ان ن،ود، امّا با نفوذ به صافوف  به آنان پیوستند  این گروه هراند شمارشان فراو ،مانده بودند
و  هدرعقیادگى را باه جامعاه مؤمناان وارد کا      توانساتند سساتى و باى    مؤمنان و با اظهار دیان  

هااى ایان گاروه در    تاالش  کاه  طاوری  باه   هاى شکست را در میان آنان فراهم آورناد  زمینه

 (420-422: 2، ج 9912صابری،) خود را نشان داد  ،واقع شد پس ازآنغزواتى که 

   و ید بن مغیره گفت: اى قوم    ااون اهال   ص(: ) پیامبربر حذر داشتن مردم از مجالست با

؛ مکله رسیده باشند    ایشان را بگوییم که این م مّاد ماردى سااحر اسات     سیموسم به نزد

 کن سخن وى س ر است به فعل، سخنى دارد که مردمان اون بشانوند، فرزناد از ماادر و    

کند و در میاان زن و مارد حاالل مفارقات      ادر و پدر از فرزند ت،رلا مىگردد و م پدر جدا مى

 حااج پاس ااون قافلاه      طل،ناد  کنند و جدائى ماى  افگند و خویم از خویم جدائى مى مى

نزدیس رسیده بود    ایشان را ت اذیر کردناد از مجا سات سایّد، علیاه ا صّاالة و ا سّاالم و        

 (249-242: 9، ج 9900ابرقو،قاضی) استماع سخن وى     

  توحیااد در روى زماین و موجااب آراماام قلااوب   یهااا گاااهیمسااجد پا : 9تخریببم مسبباجد

هاا خاناه    آن  مساجد م ل پخم انوار توحید و دروس انسانیت و هم،ستگى است  باشند مى

هاا را پایگااه اغاراض     و یا آن شدههر که مانع یاد خدا در مساجد   خدا و خانه مردم هستند

اناین   ،هاا بکوشاد   باطل خویم گرداند و از خدایى بودن من رف کند و یا در تخریب آن

 (222: 9، ج 9900به جنگ با توحید برخاسته است  )قرشی،  و تر است کسى از همه ظا م
 

 مدل فرایند اجرایی تحقیق
)نماودار   -داده بنیااد، ا گاوی ذیال   اکثر م ققین برای انجام ت قیقات کیفی م،تنای بار نظریاه    

گاناه؛  اناد  در ایان ا گاو، اقادامات ساه     مدل فرایند اجرایای ت قیاق پذیرفتاه    عنوان بهرا  -(9شماره: 

کادها، خاود    کاه  نیا انمایناد، بادون   و تئوری از درون کادها کشاف و ظهاور مای     ها مؤ فهمفاهیم، 

(  کن در این مقا اه، مرحلاه   919: 9912آبادی و همکاران، آیند  )شمس دو ت حساب بهای مرحله

( را 2نماودار  ) یمفهاوم بُعد( نیز به فرایند مذکور اضاافه و مادل   ) ییم،نای و مرحله نظریه ساز آماده

 گردد سیر مراحل ت قیق حاضر م،تنی بر آن انجام و ت لیل می تشکیل داده که

 

ْن يْذَكَر ِفيَها اْسُمُه َوَسَعى ِفي َخَراِبَها  9
َ
ِه أ ْن َمَنَع َمَساِجَد اللَّ ْظَلُم ِممَّ

َ
 (994)ا ،قرة/   َوَمْن أ
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  مدل فرایند اجرایی روش داده بنیاد .9نمودار 

 

 
  

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

 

 ی تحقیقشناس روش
 یااادبن دادهای و روش ت قیااق آن، توسااعه -ایاان پااژوهم از جهاات نااوع؛ نظااری و کاااربردی

ای و میادانی، باا اساتفاده از ابازار     گراندد تئوری( به شایوه کیفای اسات کاه باه صاورت کتابخاناه       )

هاا  ی، مصااح،ه و پرسشانامه طای ساه مرحلاه کدگاذاری بااز، م اوری و انتخاابی، داده         باردار  میف

، تفاسایر باا   قارآن کاریم  شده است  جامعه آماری ت قیق، شامل آیاات   لیوت ل هیتجزگردآوری و 

جامعاه آمااری باه شارح      تربیتی، کتب سیره ن،وی و در بخم ت لیلای دارای دو  -رویکرد فرهنگی

 باشد:ذیل می

هاایی ااون آشانایی الزم باا مفااهیم تهدیاد و       نفر با ویژگای  92بر ا ف( خ،رگان که مشتمل 

، خادمت در  4ساطح  ی منط،ق بر ت صیالت دانشگاهی با مدر  دکتاری و حاوزوی تاا    شناس قرآن
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به باال و در سطح  91 مشاغل راه،ردی م،تنی بر شناسایی تهدید، خدمت در مشاغل نظامی با جایگاه

 باشند  کریم می م،تنی بر قرآن در زمینه تهدید و امنیت فاتیتأ کشوری نظیر مدیران عا ی، داشتن 

 
  توصیف جامعه آماری خبرگان .2جدول 

نوع مدرک 

 تحصیلی
 رتبه علمی حوزه تخصص

 تعداد و جنسیت
 درصد

 زن مرد

حوزوی و 

 دانشگاهی

علوم قرآن، تاریخ 

شناسی،   امنیت اسالم،

 مدیریت راه،ردی

 %92 2 9 استاد

 %42 9 9 دانشیار

 %42 2 4 استادیار

 %92 2 9 مدرس عا ی

 %922 92 جمع کل

 

نظران  این جامعه به علت تخصصی بودن مقو ه تهدید شناسی و آشنایی باا قارآن   ب( صاحب

ن،اوی   یرهو سا تهدید بر تکاوین قارآن    کریم و سیره ن،وی و همچنین آشنایی م دود افراد با مفهوم

های الزم، تعداد این جامعه باه  تمام شمار و هدفمند   ان گردیده است  با انجام واکاوی صورت به

های اون آشنایی با مفاهیم قرآن و تهدیاد، داشاتن   نفر م دود گردید  این تعداد دارای ویژگی 94

به  91حوزوی، خدمت در مشاغل  9حداقل مدر  کارشناسی ارشد در سطوح دانشگاهی و سطح 

 باشند باال و در سطح کشوری در سطح مدیران میانی به باال می

 
  نظرانتوصیف جامعه آماری صاحم .3جدول 

نوع 

مدرک 

 تحصیلی

حوزه 

 تخصص

 رتبه علمی
 درصد تعداد و جنسیت

 زن مرد 

 %92 2 99 استادیار

 %20 2 1 مدرس عا ی

 %92 2 92 مدرس خ،ره

 %99 2 4 مربی

 %922 94 جمع کل
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 باا   هاای ت قیاق در دو مرحلاه کدگاذاری بااز و م اوری       در این فرایند، اعت،ار و پایایی یافته

انتخاابی نیاز از طریاق     کدگاذاری از شایوه کشاف و بازرسای انجاام شاده و در مرحلاه        گیری بهره

احصااء شاده باه جامعاه خ،رگاان و      هاای  و مقو اه  هاا  مؤ فه  پرسشنامه م قق ساخته و ارسال مفاهیم،

 و ارزیابی قرار گرفته است  موردسنجمآن  یاییو پا روایی نظران، صاحب

 

 و تحلیل بحث 
ان راف جواماع بشاری   » یهپافرهنگی م،تنی بر  نرم دیتهدهای در این پژوهم، شناسایی مؤ فه

د داده بنیااد )گرانادد   از دیدگاه قرآن کریم و سایره ن،اوی، بار اسااس راه،ار     « از دین و فطرت ا هی

ی م وری و کدگاذاری انتخاابی صاورت گرفتاه کاه      کدگذارکدگذاری باز،  گام سهطی  تئوری(

-های آن به شرح ذیل و به ترتیب در قا ب جداول شماره اهار، پنج و شم ت،یین و ت لیل مییافته

 گردد 

 

 سازی( مفهوم) گام اول: كدگذاری باز
اوب نظری ت قیق، مطا عااتی فراگیار در حاوزه تهدیاد نارم      در این گام، م،تنی بر فرایند اار

بررسای و تعاداد    9تمام شمار و بر م،نای رکوعات قرآنی صورت بهانجام و سپس آیات قرآن کریم 

نور،  ازجملهآیه احصاء گردید  در ادامه کار با مراجعه به تفاسیر قرآن کریم، تعدادی از تفاسیر  31

اجتماعی بوده و با  -رآن مهر و نمونه که دارای رویکرد فرهنگیهدایت، احسن ا  دی ، راهنما، ق

ترین اثر مکتوب است و ب   تهدید نرم تناسب داشتند  به همراه کتاب سیره ابن اس اق که قدیمی

در حوزه سایره ن،اوی    نییا ن، خاتمرحمت و  آور یامپدر این زمینه مانند آثار  متأخربعری از آثار  زین

 احصاء و ث،ت گردید  موردنظرهای انتخاب و با مطا عه این آثار، داده

 

 یبنااد میتقساا نااایا و شااود یماا ،تقسیم موضوعی حدوا 333« به ص»مکرا پیام،ر یماااتعلبرحسااب  ریماااک آنراااق  9

ساوره   ئتاقراز  پس یهاا یوم یااا هزنمادر « ص» مکرا پیام،ر که مناس،ت نایا هاب ؛تاسا رنی« مشهوآقر تکوعار»به

 ینا  اناد  رفتاه  یما  عکور به خوانده و بعاد را،  هاقسمت یناز ا یکی تقااو شترابیو  واساکسوره  سای هااگ ،حمد

 ) کنناد  یما  مشخصرا قران  تیاآ قسیام دوده  قلاهستند حد وعیاموض داحواات قرآنی که هرکدام یس کوعر

 (30-32: 9914 سانی فشارکی و همکار،
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نیل به اش،اع نظری،  منظور بهمفهوم او یه شناسایی و  22ها، تعداد اقدام، از درون داده ینبعدازا

منیتای  هاای قرآنای و ا  در اختیار ده نفر جامعه خ،ره شامل متخصصان حوزوی و دانشگاهی در زمینه

د سارد و  مفهاوم شاامل؛    99 ازجملهقرار گرفت و مواردی که ارت،ا  کمتری از نظر معنایی داشتند 

تظااهر  ، ینیآفر أسی، یخودباختگ ،شعار خیرخواهی ،مکر و تدبیر، انگیزه کردن نس،ت به جهاد بى

 ، حاذف هاا  شکستن حریم، ترعیف مکتب، هجو مردم ،وسوسها قاى ، فریب و مکر، به خیرخواهى

هاا و مفااهیم وارد   و عنوان تعدادی معدودی از مفاهیم نیز اصالح گردید  در مرحله بعاد، تماام داده  

هاا و مفااهیم باه    ، دادهافازار  نارم گردیاد و باا اساتفاده از آن     9(01MAXQDA) ودایکمکس  افزار نرم

دوبااره در  هاا و مفااهیم   یکدیگر نزدیس و تلفیق و سپس موارد مشتر  حذف و مجدد تماام داده 

آورد کاه   باه دسات  ید الزم را أیتمفهوم  39اختیار همان جامعه خ،ره قرار گرفت و در نهایت تعداد 

 ، گویای آن است (4)جدول 

 
  ی بازكدگذار .4جدول 

 مفاهیم های تفسیری قرآن كریم و سیره نبوی داده مآخذ

 كد()

 (218)البقرة/

هاى مختلاف در دیان اسات کاه      مراد از پیروى وسوسه شیطان، ایجاد شکاف و طریقه

گویاد و   گردد  الزم است هر که در زمینه دین ایزى مى س،ب تشتت و پراکندگى مى

یا تشتت و  شدیندیبنویسد به خدا و رسول رجوع کند و درباره ات اد و هماهنگى  یا مى

 (903: 9 ج، 9900)قرشی،  نیاورداختالف پدید 

در شکاف 

 دین

 (218)البقرة/

هاى مختلاف در دیان اسات کاه      مراد از پیروى وسوسه شیطان، ایجاد شکاف و طریقه

گویاد و   گردد  الزم است هر که در زمینه دین ایزى مى س،ب تشتت و پراکندگى مى

یا تشتت و  شدیندیبنویسد به خدا و رسول رجوع کند و درباره ات اد و هماهنگى  یا مى

 (903: 9 ج، 9900)قرشی،  نیاورداختالف پدید 

 پراكندگى

 (912)البقرة/

تفرقه انداختن میان زن و شوهر، کارى شیاطینى و در حدّ کفار اسات و کساى کاه باه      

 ج، 9919قرائتی،) دهد  خود را از دست مى تیانسانرود،  و س ر مى یانداز تفرقهسراغ 

9 :902) 

 تفرقه

 

 ینظر لیو ت ل نییدر بخم ت، یمناس، یکاربراست و  یکم ریغ یهاافتهیها و داده لیو ت ل هیتجز یافزار برا نرماین   9

 (9 :9912آبادی، ی دارد )علیو فرهنگ یاجتماع یها دهیپد
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 مفاهیم های تفسیری قرآن كریم و سیره نبوی داده مآخذ

 كد()

 (94)شوری/

است که نمودار تأمین  ییها ارزشدور شدن مردم از  یانددستگتفرقه و  یها س،باز 

ملتزماى   یها نسلکتاب وسیله وحدت در نزد  که یدرحا و ترمین وحدت است  پس 

در آن عامال خطرنااکى    شساند،  است که به آن ایمان آورده و به آیاتم عمل کرده

 (223: 92 ج، 9900مدرسی،) شده است  یانددستگو  یختگیگس ازهمدر 

 یچنددستگ

 سیره

 اسحاقابن 

، پیغم،ر، علیه ا ساّلم، از میان خلق برگزید و وى یتعا  حقیهود مدینه، اون دیدند که 

گیارد،     و   آیاد کاار وى بااالئى ماى     که ماى  هرروزفرستاد،     و  خلق به رسا ت بهرا 

و  انکاار عرب قول ایشان معت،ر ندارند و ا تفات به ایشاان نکنناد    حساد آوردناد و         

استک،ار با وى در پیم گرفتند و خ،  و ایذا صنعت خود سااختند و پیوساته در خلال    

تورات  حکاماکیدها و مکرها شدند و همچنین از سر عداوت  دربندکار اسالم شدند و 

و ت ریاف   ریا تزو باه را تغییر کردند و صفت پیغم،ر، علیه ا ساّلم، از آنجاا بساتردند و   

مدیناه   اهال ایزى اند دیگر باز جاى آن نوشتند و بدین طریق جماعتى اند دیگر از 

 باه و هام دم خاود کردناد و     یرم هام که مسلمان شده بودند ایشاان را از راه ب،ردناد و   

یه ا ساّلم و خ،  با مسلمانان إغارا کردناد و راه خاالف و نفااق و     با پیغم،ر، عل عداوت

باا مسالمانان اخاتال  و     ظااهر  باه تزویر و اختالف پیم گرفتند و پیم ایشان بنهادند تا 

: 9 ج، 9900،ابان اسا اق  ) ورزیدند  کردند و در خفیه نفاق و عداوت مى مجا ست مى

419-412) 

 عداوت

 (75)البقرة/

دانشامندان  جاوج و خطرناا ، امیادى باه اصاالح جامعاه نیسات و در نظار           بااوجود 

ى عقال و   و تعصّاب نابجاا، نشاانه    تیموقعمن رفان، نفاق و کتمان حقیقت براى حفظ 

 (949-942: 9 ج، 9919)قرائتی، استعاقالنه عمل کردن 

 نفاق

 نییالنب خاتم

هاى یهودیان    یکى از حیلهکردند  یهودیان نیز در پشت سر منافقین با آنان همکارى مى

کردند که مسلمان  مسلمانان آن بود که در ابتدا وانمود مى یها دلبراى ایجاد تردید در 

اند تا بدین طریق مسالمانان   کردند که از اسالم برگشته اند و پس از مدّتى اعالم مى شده

را به ارتداد جرمت دهند و ق،ح این کاار را بشاکنند ا گاویى باراى کساانى باشاند کاه        

یهودیاان باود کاه     یزیا انگ فسادهاى  خواهند از دین برگردند    این شیوه مى پس ازآن

و با نفاق خود باذر تفرقاه    خواندند فرامیپرستان را نیز به نفاق  کردند، بت نفاق پیشه مى

پراکندند  آنان همچناین مؤمناان را ماورد تمساخر و اساتهزا قارار        را میان مسلمانان مى

رضاه  خواهناد از دیان برگردناد ع    دادند و از خود ا گاویى باراى کساانى کاه ماى      مى

 (499-492: 2 ج، 9912صابری،) داشتند     بدان امید که آنان از دین برگردند  مى
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 (21)غافر/

را کاه باار   « ا رَّشادِ»ى  کنند  )فرعون کلمه ها از مذهب علیه مذهب استفاده مى طاغوت

اختالفات  (240: 92 ج، 9919قرائتی،)  (بُرد مکت،ى دارد به کار مى

 یمذهب

 (917)التوبة/

کناد و باا شاعارها و ا قااب      ماى  سوءاساتفاده دشمن، از مسجد و مذهب، علیه ماذهب  

 (944: 3 ج، 9919تا به مکتب و وحدت ضرر برساند )قرائتی، دهد یمظاهری فریب 

 (65)التوبة/

نشاینى، احسااس ضاعف و     گرى، از کارهاى دائمى منافقان است  عقب دروغ و توجیه

ى مناافق اسات  شاوخى باا      ، حتلى پس از افشااى توطئاه نشاانه   برخالفتزویر و اصرار 

 (10: 3 ج، 9919دینى جایز نیست )قرائتی، مقدسات

 تمسخر

 مقدسات

 (214)البقرة/

 یهاا  راهمنافقان با سخنان شیوا و س رآمیزِ دن،ال فریب هستند و سوگند دروغ یکى از 

و از مذهب علیه  اتمقدسعلیه  مقدساتاست و جهت خیانت همیشه از  هاست آننفوذ 

 (922: 9 ج، 9919)قرائتی، کنند مذهب استفاده مى

تخریم 

 مقدسات

 آوران امیپ

 رحمت

در  ییتنهاا  باه نیاز   )ص(یس روز که سران کفار در انجمن خود بودناد و رساول خادا   

بن ربیعه با صالحدید سران شر  نازد حرارت آماد و     عت،هنشسته بود،  مسجدا  رام

باه تاو    قدر آنگفت: اى برادرزاده اگر مقصودت از این دینى که آوردى ثروت است 

خواهى ماا تاو را سارور     اگر سرورى مى .ثروت دهیم تا آنکه ثروتمندترین ما گردى

دهایم  اگار    هی  کارى را بادون اجاازه تاو انجاام نماى      که یطور بهدهیم  خود قرار مى

توانى این جنلى را که نازد   کنیم و اگر نمى خواهى ما تو را پادشاه خود مى پادشاهى مى

پاردازیم تاا    آوریم و مخاارج آن را ماى   آید از خود دور کنى براى تو ط،یب مى تو مى

تطمیع  (92: 9913،یفیشر ریم) به،ود یابى 

 كردن

 یآثار احمد

یابد و از های    اسالم آوردن خالیق قوت مى واسطه بهقریم دیدند که م مّد روز بروز 

یابد، عت،ه پیم پیغم،ر آمد و گفت: اى م مّاد  در   جهت ترس و بیم در دل او راه نمى

 کاه  آنبه تفرقه م،دل گردانیدى تاا   ها تیجمعمیان قریم اختالف پدید آوردى و همه 

اوت افکندى، به آن راضى نشدى و طعان و  عان آ هاه ماا     و ابو  هب عد ابوطا بمیان 

کنى به تو دهایم و   را که رغ،ت مى هرکدامکنى، اگر از این سخنان مدعا زن است  مى

اگر زر و مال است آن مقدار که تو خواهى ق،اول کنایم و حاضار ساازیم و اگار میال       

  مییمااانو بااه شااهریارى ق،ااول  میبااردارساالطنت و شااهریارى اساات تاارا بااه پادشاااهى 

 (10: 9904استرآبادی،)
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سیره ابن 

 اسحاق

اى  اى و دینى نو نهاده یى      کن تو بیامدهت: اى م مّد، تو بزرگ و عزیز ماعت،ه   گف

 بهاگر مقصود تو از این کار ما ى و نعمتى است که ترا   اى و فرقت در میان قوم افگنده

تو در قریم توزیعى کنیم و اندان مال ترا حاصل گاردانیم کاه    ازبهرآید تا ما  دست

و ثروت تو ن،اشد،    اگر که تارا خیاا ى مساتو ى شاده      نعمت بهاندر جمله عرب کس 

توانى کردن  اى روى نموده است، که ترا آن از خود دفع نمى است و از دیو ترا وسوسه

ن بذل کنیم تا مداوات تو کنند و باید کرد عا م جمع کنیم و هر اه بذل مى یاط،ّاتا ما 

مراد تو برگیریم و تو ما را بگذارى و  همه ایناین خیال و وسوسه از تو بیرون برند و ما 

 (223-224: 9 ج، 9900،ابن اس اق) تعرلض دین ما و خدایان ما نرسانى 

 رشوه دادن

 (961)البقرة/

اعم از گناه و غیره( و به هر گناه بزرگ و ) بار اندوهشیطان شما را به هر کار بد نتیجه و 

نااحق و دروغ بساتن باه     دیعقاو جعل  ها بدعتکند  باالتر از آن به  امر مى رسواکننده

 (222: 9 ج، 9900قرشی، ) .نماید خدا وادار مى

 بدعت

سیره ابن 

 اسحاق

درآمدناد و پیوساته    مجاد ه به، )ص(علمى با پیغم،ر قیطر بههر اه علماى یهود بودند 

آن شادند کاه    دربناد پرسیدند و شب و روز  مشکل مى یا مسئلهکردند و  مى ها امت ان

باطال بیارون آرناد و از وى ایازى       ،اس بهاگونه تل،یسى و تزویرى سازند تا حق را 

 اهال هار ااه    و ؛علمى نکته گیرند، که بدان رخنه در کار شریعت و اسالم ظاهر کنناد 

آوردند و فاش  گفتند و مرجافى بیرون مى تراشیدند و مى ته دروغى مىنفاق بودند، پیوس

 ظااهر  باه نفااق بودناد،    اهال بردناد،  ایکن هار ااه      کردند و مسلمانان را از راه ماى  مى

 اظهاار مدیناه بودناد و اگار مخاا فتى      اهال یارستند مخا فتى نمودن، که ایشاان از   نمى

مخا فات   زباان  باه  ظااهراً هاود  را هاال  کردنادى،  ایکن ی    شاان یاکردندى، هم قوم 

 (412: 9 ج، 9900،ابن اس اق)  دکردن ، مى)ص(تکذیب پیغم،ر حیتصر بهنمودند و  مى

 تزویر

 (59)النساء/

اند، آنان کاه از   و هم به مکتب او اظهار ارادت کرده انیابوسفیهود هم به طاغوت مثل 

کنند مکتب باطال را   روى حسد و غرض خار راه بشریت هستند از این کارها زیاد مى

 (912: 2 ج، 9900قرشی، ) نمایند  مى مال  جنترویج و حق را 

 ترویج باطل

 (921)البقرة/

مسالمانان راضاى    دشمن، فق  با سقو  کامل و م و مکتب و متالشاى شادن اهاداف   

خود تردید نمایند   یدار نیدشود و  ذا اگر کفلار از دین آنان راضى باشد، باید در  مى

 (919: 9 ج، 9919قرائتی،) .، همان کفر استپسند کافر یدار نید

ی دار نید

 پسند كافر

 /عمران آل)

997) 

توطئاه، تهااجم و ت،لیغاات علیاه اساالم دریا         هرگونهاز  تاکنونکفلار از ابتداى اسالم 

کنند که همچون بذرپاشاى در کشاتزارى    هایى در راه باطل صرف مى ندارند و بودجه

 (992: 2 ج، 9919شود  )قرائتی، است که با یس باد سوزان نابود مى

تبلیغات علیه 

 دین
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 (78/عمران آل)

آن پایاان نیافتاه، تاذکر قارآن     نزول قر باختمفتنه یهود  مخصوصاًفتنه یهود و نصارى و 

مجید مخصوص به زمان نزول وحى نیست بلکاه یهاود و نصاارى باا منافقاانى بادتر از       

تازند، اکنون یهاودانى مااهرتر از    منافقان زمان وحى، همواره بر اسالم و اهل اسالم مى

 انادرکار  دسات هر ااه مجهاز و ت،لیغااتى مجهزتار      یلیوسایهودان زمان نزول قرآن با 

 (991-990: 2 ج، 9900آورند،   )قرشی،  هستند و بر جان و مال و دین مردم رحم نمى

تبلیغات 

 مجهزتر

 (64)اإلسراء/

ت،لیغات فاسد، در ان راف مردم نقم دارد بنابراین تهاجم ت،لیغاتى و فرهنگى دشامن،  

ا ى توحیادى انساان ر   مقدّم بر تهااجم نظاامى اسات  شایطان ابتادا باا ت،لیغاات، انگیازه        

ى او  آورد و شیوه گیرد، سپس با تسلی ات و  شکریانم بر او هجوم و گمراهى مى مى

در کمین نشستن و جلب و ربودن است و بستر نفوذ شیطان، آرزوهاى انسان است کاه  

 (11: 0 ج، 9919شود )قرائتی، هاى خیا ى او تقویت مى با وعده

تهاجم 

 فرهنگی

 (21)سبأ/

ابلیس براى بشر دشمن بزرگى است زیرا از آغاز آفرینم نقشه به دام انداختن او را در 

 نیتار  مهام اش کوشم بسایار کارده اسات    یکاى از      سر داشته و براى انجام این نقشه

مصادیق گمراه کردن شیطان این است که مردم را از پیروى ره،ران و پیشوایان صادق 

 (923: 92 ج ،9900)مدرسی، دارد دینى باز مى

نافرمانی 

 كردن

 

 (59)الحج/

اثار سااختن آیاات خادا،      آنان که نهایت سعى و کوشام خاود را در راه عااجز و باى    

تراشند یا اجراى  مشکل مى ها آنبرند، یعنى در مسیر  پندار خودشان، بکار مى برحسب

کنناد،   را تکذیب یا تأویل ماى  ها آنستیزند یا  مى ها آناندازند و با  را به تأخیر مى ها آن

کوشند که عجز و ناتوانى را از طریق ساتیزه و     این گروه مىاند دوزخاهل  که راستی به

 (12: 1 ج، 9900)مدرسی، بچس،انند ها آنرویارو شدن با آیات به 

 تراشی مانع

سیره ابن 

 اسحاق

 یتا یجمع   ، توانناد آوردن  کفلار قریم، اون دیدند که    خللاى در کاار اساالم نماى    

اتلفاق به آن کردند تا عهدى بکنناد و خطلاى    بعدازآنمشورت کردند و  باهمساختند و 

، معاملات و مخا طات نکنناد و زن    )ص(   ق،یلاه مصاطفى  باا   کاس   یهبنویسند تا  بران

نگذارند که معامله  کس هی ندهند به ایشان و نخواهند ازیشان و همچنین مقیم و مجتاز 

قرلبى و ترّددى با ایشاان بنمایناد  پاس بادین موجاب عهاد کردناد و        با ایشان کنند و ت

اباان ) نوشااتند و آن را در میاان خانااه کع،ااه درآویختنااد   عهدنامااهساوگند خوردنااد و  

 (942: 9 ج، 9900،اس اق

 تعامل عدم
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 (7)الفاتحة/

تارین   سرسخت شان یمادبه خطر افتادن منافع  ازجملهمن رفان یهود،   به جهاتى    ...
 نکردناد در پیشرفت اساالم و مسالمین فروگاذار     یکارشکن هرگونهدشمن شدند و از 

که امروز نیز موضع گروه صهیونیسات در برابار اساالم و مسالمانان هماین       گونه همان)
 (33: 9 ج، 9904شیرازی،مکارم) است( 

 كارشکنى

 (92)التوبة/

 کاه  نیا اکه پس از گردن نهادن به اسالم و قول دادن باه   اند گمراهاى  فرقه شکنان مانیپ
آهنگ آن کردند که در برابر گساترش و   بازهمهرگز در برابر آن دست به ستیز نزنند 

 ظااهر  باه اینان گاه مشرکان بودند و گاه جمااعتى کاه     اشاعه دین حق مقاومت ورزند
دهااد   ناان فرمااان مااى اساالم آورده بودنااد  قاارآن باا بیااانى صااریح مااا را باه قتااال بااا آ   

 (992: 4 ج، 9900)مدرسی،

 ستیزی دین

 سیره
 ابن اسحاق

، از )ص(ندى،    اون پیغم،ار که موسم حاجّ بودى و از ق،ایل عرب مردم بیامد هرسال
عارب     و   لیا ق،ا باه  یبرفتناد دعوت ایشان فارغ شدى، مبو  هب با جمعاى از قاریم   

و  )ص( بشنوید، یعنى قول پیغم،ر ایشان را گفتندى: زینهار زینهار، م،ادا که قول این مرد
خواهد که شما را از دین آبا و اجداد بارآورد   سخن وى در گوش مگیرید، که وى مى

)ابان   د و دین الت و عزلى منسوخ و باطل گرداند و شما را در بدعت و ضال ت افگنا 
 (429 :9 ج، 9900،اس اق

منع از 

  حقیقت
 جویی

 (33)سبأ/

دهناد  ان اراف    دارند و بر اساس مکر و تدبیر فرمان ماى  یروز ش،انهمستک،ران، تالش 
باا زیردساتان    هاا  آنو برخاورد   هاست آنى کار مداوم  فکرى و فرهنگى جامعه، نتیجه

 (441: 1 ج، 9919است، نه دعوت و ارشاد  )قرائتی، امرونهیخود، برخورد 

انحراف 

 فکرى

 (5)الصف/

گفتار و رفتاری که موجب آزار ره،ران دینی شود در نهایت باه ان اراف انساان خاتم     
و ان راف در گفتار و رفتار مقدمه ان راف دل و روح و شخصیت و هویات و   شود یم

 (222: 1 ج، 9904)قرائتی، استفرهنگ و فکر انسان 

انحراف 

 یفرهنگ

 (994)البقرة/

باشند مساجد م ل  توحید در روى زمین و موجب آرامم قلوب مى یها گاهیپامساجد 
خانه خادا و خاناه ماردم     ها آنپخم انوار توحید و دروس انسانیت و هم،ستگى است، 

را پایگاه اغاراض باطال خاویم     ها آنهستند هر که مانع یاد خدا در مساجد باشد و یا 
بکوشاد اناین کساى از     هاا  آنگرداند و از خدایى بودن من رف کند و یا در تخریب 

 (222: 9 ج، 9900است به جنگ با توحید برخاسته است  )قرشی،  تر ظا مهمه 

استفاده 

 ناحق

 (992)األنعام/

در کاار   لهیوسا  نیباد کنناد و   شیاطین جن افکار ناپا  را به شیاطین انس ا قااء ماى  …
آورند سوره ناس شاهد است که افکار ناپاا    راهنمایان توحید مشکالت به وجود مى

حااکى اسات   « غرورا»شود   ها به شخص ا قاء مى جن واسطه بهو هم  ها انسانهم از راه 
 (213: 9 ج، 9900که این وحى و تلقین براى فریفتن است  )قرشی، 

ئات القا

 شیطانی
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 (6)فاطر/

خواهند ما را در دنیا  بدتر است، زیرا دشمنان ما فق  مى ها دشمندشمنى شیطان از همه 

ما از رحمت خدا قطع شده و اهل آتم باشایم  ایان    خواهد یمساق  کنند و ى شیطان 

که رابطاه انساان    اند آنروح پلید و شریر با سائر شیاطین و ارواح پلیده، پیوسته در فکر 

 (92: 1 ج، 9900را با خدا قطع نمایند، )قرشی،

حق 

 گریزی

 (994)البقرة/

باشند مساجد م ل  توحید در روى زمین و موجب آرامم قلوب مى یها گاهیپامساجد 

خانه خادا و خاناه ماردم     ها آنپخم انوار توحید و دروس انسانیت و هم،ستگى است، 

را پایگاه اغاراض باطال خاویم     ها آنساجد باشد و یا هستند هر که مانع یاد خدا در م

بکوشاد اناین کساى از     هاا  آنگرداند و از خدایى بودن من رف کند و یا در تخریب 

 (222: 9 ج، 9900است به جنگ با توحید برخاسته است  )قرشی،  تر ظا مهمه 

 درانحراف 

 شعائر

-76)القصص/

71) 

هاااى غافاال، ساا،ب فخرفروشااى، خودنمااایى و     قاادرت و ثااروت در دساات انسااان  

تواناد فرهناگ ماردم را تغییار دهاد و       حاکمان، ماى  یگر یاشرافاست   گرایی تجمل

: 1 ج، 9919)قرائتی،  فکران است ظواهرِ زی،اى دنیا، دامى براى جذب و ان راف کوته

 (10و  12

 یاشراف

 یگر

 (292)البقرة/

شود و مسخره کاردن تهیدساتان، شایوه     ت قیر و استهزاى دیگران مىدنیاگرایى عامل 

 (999: 9 ج، 9919دائمى اهل دنیاست  )قرائتی،
 دنیاگرایى

916/عمران آل)

) 

م،ادا زندگى مرفه کفار فری،تان دهد و از توحید باز دارد که آنچاه کفاار دارناد تمتاع     

تاوان   با مؤمن بودن نیز مى یوانگهدارند ) دن،ال بهقلیلى بیم نیست و عذاب دردناکى 

 (902: 2 ج، 9900مند شد(  )قرشی،  از  ذات مادى بهره

دنیا 

 فری،ی

 (215)البقرة/

کشد، گذشاته از   طاغوت گاهى براى مطامع خود اقتصاد و نسل را به فساد و ت،اهى مى

تواناد باشاد،    اش جاز فسااد نماى    این اون کارش مطابق عقل و انصااف نیسات نتیجاه   

و ثروت طلب جز ت،ااه   خوار آدمعى و یزیدهاى هر زمان و استعمارگران انگیزهاى نو

 (903: 9 ج، 9900کنند؟)قرشی،  اند و اه مى و فساد اه کرده

 نشر مفاسد

 (29-91)النور/

کنناد ساعادت و هادایت ماردم را م قلاق       شایطان پیاروى ماى    یهاا  گاام کسانى که از 

به حکمرانى و سپس اجراى عدا ت  سازند  بسیارند کسانى که خود را براى رسیدن نمى

اند و اى در گارداب جنایاات تارور و کشاتار و       و آزادى براى مسترعفان نامزد کرده

اند و رستگار نشده بلکه فاسدتر از روزگار پیشین خاود   انتشار ف شا و منکر فرو غلتیده

 (219: 1 ج، 9900اند  )مدرسی، گشته

انتشار 

 اتمنکر
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 (961)البقرة/

و مراتب وسوسه او   کند یمشیطان با وسوسه براى انجام ف شا و افترا به خداوند دشمنی 

ع،اادات،   یجا بهک،یره، گناهان صغیره، کارهاى م،اح  گناهان، بدعت، کفربه ترتیب؛ 

: 9 ج، 9919قرائتای، )  باشاد  یمشخص از مرحله باالتر  بازماندنتر جهت  ع،ادات پایین

231) 

 گریفحشا

 (53)اإلسراء/

پراکناد و از   کند و روح دشمنى را ماى  شیطان در میان مردمان به دشمنى آمد و شد مى

 هاا  آننسا،ت باه    معماوالً و خطاهایى کاه مردماان    ها  غزشانگیز و حتى از  کلمات فتنه

کناد    کنند، براى ایجاد روحیاه دشامنى در میاان مؤمناان اساتفاده ماى       مى یپوش اشم

 (249: 2 ج، 9900)مدرسی،

كتمان 

 ها لغزش

 (63)النحل/

اى از تزیین و آراستن اعمال به توسا  شایطان باوده     دال ت بر مرحله« ا یوم»شاید  فظ 

ان راف ایشان از حق آنان را بار   نجایاباشد، خواه در دنیا و خواه پس از مرگ، اما در 

پیاروى   هاا  آنبشارى برخیزناد تاا از     یها طانیشدارد که پیوسته به جستجوى  این وامى

راننااد   آتاام جهاانم مااى یسااو بااهکننااد و امااا در آخاارت همااین اشااخاص آنااان را  

 (13: 2 ج، 9900)مدرسی،

 زینت

 اعمال

 (36)فصلت/

ها و ابزار و انواعى دارد: گاهى از طریق ترساندن است  گااهى از   ى شیطان راه وسوسه

گااهى از طریاق    اسات  یتوخاا  هاى  طریق زی،ا جلوه دادن است  گاهى از طریق وعده

 (944: 92 ج، 9919قرائتی،)دشمنى و کینه است 

 گریجلوه 

 (21)العنکبوت/

غارق شادن در گنااه و نادیاده      و ؛کشااند  فساد اخالقى، انسان را به فساد عقیادتى ماى  

 ذا همواره باید در فکر غل،ه بر مفسدین باشایم، ناه    شود یماخالقى،  یها ارزشگرفتن 

 (992: 1 ج، 9919قرائتی،) مآنکه حکومت آنان را بپذیری

فساد 

 اخالقى

 (21)األعراف/

کار شیطان، وسوسه و نشان دادن راه ان رافاى و هادفم رساوایى، کشاف حجااب و      

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

كشف 

 حجاب

 (215)البقرة/

روناد و تاا    از حقل و هدایت ا هى اعراض نمایند به سراغ فتنه و فساد ماى  هرگاهمنافقان 

تارین خطار    کنناد و بازرگ   ها، نظام خانواده و تربیت فرزندان را ناابود   همانند طاغوت

 (929-924: 9 ج، 9919قرائتی،) ، نابودى اقتصاد و فرهنگ است ها آن

تضعیف 

 نظام تربیتی

 (59)األعراف/

رور شدن به دنیا، فراموشى آخارت و انکاار آیاات ا هاى، کاار      مسخره کردن دین، مغ

احکام دین را باه باازى بگیرناد      شود یمکافران و ناشی از فریفتگی دنیاست که باع  

 (00: 4 ج، 9919)قرائتی،

 فریم
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 (34)التوبة/

 آنکنند نه باراى   هشدارى است به مسلمانان که اح،ار و ره،ان که اسالم را تکذیب مى

 ها آن  که از جاه و مال عقب نمانند است آنبلکه براى   الم دین حق نیستکه اس است

: 4 ج، 9900)قرشی،   بینند خود را در خطر مى یطل، جاهو  یپرست پولدر تصدیق اسالم 

223) 

گرای مادی

 ی

 (948)األعراف/

پرستى، پس از نافرماانى از ره،ار و در غیااب ره،ارى حاقل صاورت        دعوت به گوسا ه

کناد در   گیرد  دشمن براى ان راف مردم، از هنار و تماایالت نفساانى اساتفاده ماى      مى

در پى هر صدا و هر  نیبنابرا ؛اى دارد و سروصدا نقم عمده وبرق زرقان راف انسان، 

 (919: 4 ج، 9919ی،قرائت) و زی،ایى ن،اید رفت  وبرق زرق

تمایالت 

 نفسانى

 (43)الفرقان/

سیاساتمداران و    نى قارار دارد ناه بار خارد و دانام     جهان امروز ما بر دوساتى و دشام  

جامعه جاهلى همان دوستى و  تیشخصاند که کلید  طرفداران فرهنگ جاهلیت دانسته

دهناد کاه    وبارق  زرقدشمنى است  پس کوشایدند کاه افکاار خطااى خاود را اناان       

را برانگیزد و تاوان ارزیاابى افکاار ماردم را پریشاان کردناد و آناان را         شانیها شهوت

را منتشر  کننده ت ریس یها عکساى که  اختیار پشت سر هر مجلله طورى کردند که بى

و رقص و تصااویر   سازوآوازت،لیغاتى پیروى کنند که  ییها دستگاهکند بدوند و از  مى

را تسلل  جویى یا خورا  و     کنند که شهوت جنسى یا  پخم مىد ربا و ایزهایى را 

 (449: 1 ج، 9900)مدرسی، زدیانگ یبرم

تصاویر 

 مخرب

 (994)البقرة/

اى کاه از روناق مساجد     افترا بر خدا و بستن خانه خدا ظلم فرهنگى است و هار برناماه  

ناام خادا و بیادارى مسالمانان      باودن  زنده بکاهد، تالش در خرابى آن است  دشمن از 

 (912: 9 ج، 9919خیزند  )قرائتی، دینى به م،ارزه برمى مقدساتبا   ذا ؛داردترس 

ی ها برنامه

 مخرب

 (36)األنفال/

شوند  و مانع اعمال مردم مى دارند یبازمکه مردم را از رفتن به زیارت کع،ه  ییها قدرت

مراکز فساد و منکار   صورت  بهرا  خواهند که مساجد شکنند و مى و حرمت حرم را مى

ایستادگى کرد تا خداوندشان به  ها آنستمکارند و باید در برابر  ییها قدرت، درآورند

اى است در دست اینان باراى رسایدن باه     زیرا اقتصاد وسیله ؛دست مؤمنان عذاب کند

است براى روندگان راه حاق و اقاماه عادل و اشااعه      یتراش مانعاهداف پلیدشان، یعنى 

کنند یا باراى   صرف مى کننده گمراه یها کتابرفاه و سالمت    اموا شان را براى نشر 

باه   ا ساکوت  حقاند یا براى پرداخت  ها و مجالتى که ثناگوى طاغوت تقویت روزنامه

نظاامى یاا    ساازوبرگ  اند یا براى تهیه مشتى مدعیان علم که خادمان مع،د ستم و ستیزه

 (41: 4 ج، 9900جاسوسى  )مدرسی،

 نشریات

  یطاغوت
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 (87)طه/

ى خود مردم براى گماراه کاردن آناان و رسایدن باه اهاداف شاوم         من رفان از سرمایه

پذیر با یس ترفناد   ى سست ایمان و سلطه کنند و در این میان جامعه خویم استفاده مى

اثر   ذا تلقین من رفان و هنرنمایى آنان در جامعه بى ؛بازد خود را مى زیا همههنرمندانه 

: 0 ج، 9919زنناد )قرائتای،   ها را عوامل خودى من رف ماى  ترین ضربه نیست و بزرگ

901) 

هنرنمایى 

 منحرفان

 (2)الممتحنة/

هاای نظاامی و فرهنگای    هستند و در ایان راه باا ضاربه    جان،ه همهسلطه  دن،ال بهدشمنان 

 (302: 1 ج ،9904قرائتی، ) ورزیدن را خواستارند  تر  مکتب اسالم و کفر

 های آسیم

 فرهنگی

 (6)لقمان/

خرند؟ زیارا   بینى سخنان باطل را مى که مى آنجاو ى ارا هدف اینان گمراهى است تا 

نیکوکاران که حق  برعکس کامالًهایشان سازگار نیست  بینند که حق با خودخواهى مى

م ال است که همواره خا ى بماند  پس اگر آن را باه  بینند  دل انسان  را م ور خود مى

اى براى  هو و ان رافات خواهد بود   هو گفتاار و کاردارى    ایمان و علم پر ننمود خانه

  پس ایناان اناد   گردد یبازماست که هی  هدفى نداشته باشد و سرانجام به زیان انسان 

 ؛دهند مر عزیز را هدر مىخرند  براى به دست آوردن آن ع دهند و  هو را مى درهم مى

 هاا  نیاخرند  مسلم است که  من رف را مى یها کتابو نوارها و مجالت و  ها لمیف مثالً

 (929: 92 ج، 9900سازند  )مدرسی، انسان را از آیات خدا دور مى

 های رسانه

 منحرف

 (6)لقمان/

هر آنچه در مقابل حکمت قرار گیرد،  هو و مانع رسیدن به کمال است  ابزار مخا فاان  

گاذارى   است و ایان سارمایه   هیپا یبراه خدا، منطق و حکمت نیست بلکه سخنان  هو و 

: 1 ج، 9919اى زیاادی دارد )قرائتای،   براى م،ارزه و تهاجم فرهنگى علیاه حاقل، ساابقه   

292) 

تهاجم 

 فرهنگى

 (36)األنفال/

شوند  و مانع اعمال مردم مى دارند یبازمکه مردم را از رفتن به زیارت کع،ه  ییها قدرت

مراکز فسااد و منکار    صورت بهخواهند که مساجد را  شکنند و مى و حرمت حرم را مى

ایستادگى کرد تا خداوندشان به  ها آنستمکارند و باید در برابر  ییها قدرت، درآورند

اى است در دست اینان باراى رسایدن باه     زیرا اقتصاد وسیله ؛عذاب کند دست مؤمنان

است براى روندگان راه حاق و اقاماه عادل و اشااعه      یتراش مانعاهداف پلیدشان، یعنى 

کنند یا باراى   صرف مى کننده گمراه یها کتابرفاه و سالمت    اموا شان را براى نشر 

باه   ا ساکوت  حقاند یا براى پرداخت  تها و مجالتى که ثناگوى طاغو تقویت روزنامه

نظاامى یاا    ساازوبرگ اند یا براى تهیه  مشتى مدعیان علم که خادمان مع،د ستم و ستیزه

 (41: 4 ج، 9900جاسوسى  )مدرسی،

 كتم ضاله
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 (3ابراهیم/)

من صر نیست، بلکه ت،لیغات ناروا، گناه علنى،  خاصبستن راه خدا به یس یا دو موردِ 

هااى   و فایلم  اتینشار ، ا قااى شا،هه، ایجااد اخاتالف،     آور غفلات ترویج ابزار فساد و 

ا گاوى دیان و     از    عناوان  باه نااهالن  معرفیکردن دین حقل،  معرفی، بد کننده گمراه

 و ؛و ضال ت اسات ى کفر، م،ارزه با دین  ، زمینهدنیاگرایىمصادیق بستن راه خداست  

کنناد: اوّل خودشاان باا دنیااگرایى      جهت ان راف کردن سه مرحلاه را طاى ماى    کفلار

  سپس باا تماام تاوان    دارند یبازمبا اعما شان دیگران را از راه  آنگاهشوند   من رف مى

 (231: 2 ج، 9919کنند )قرائتی، طل،ان را من رف مى مسیر حق

ابزار  توزیع

 فساد

 (994)البقرة/

مسااجد    باشاند  زمین و موجب آرامام قلاوب ماى   توحید در روى  یها گاهیپامساجد 

خاناه خادا و خاناه     ها آنم ل پخم انوار توحید و دروس انسانیت و هم،ستگى است، 

را پایگااه اغاراض باطال     هاا  آنمردم هستند هر که مانع یاد خدا در مساجد باشاد و یاا   

بکوشاد اناین    هاا  آنیاا در تخریاب    خویم گرداند و از خدایى بودن من رف کند و

 (222: 9 ج، 9900است به جنگ با توحید برخاسته است  )قرشی،  تر ظا مکسى از همه 

منع 

 خداشناسی

 (27)النساء/

شوند و در  در شهوات، قانع نمى مؤمنان، به ایزى جز غرق شدن بندوبار یب بازان هوس

اخالق جنسى در اسالم، معتدل  که یدرحا  خواهند یماین زمینه رفاقت و راه افراطى را 

 (209: 2 ج، 9919قرائتی،) .است وتفری  افرا و دور از 

 رانی شهوت

 

 یمحورگام دوم: كدگذاری 
و مقایسه عناوین استخراج شده است  این کار مساتلزم   یبند دستهوظیفه م قق در این مرحله، 

صرف وقت و حوصله بسیار است، زیرا در ابتدای کار، رابطاه باین ایان عنااوین باه خاوبی آشاکار        

بیناد کاه باا یکادیگر انادان ارت،ااطی       های خام روبارو مای  نیست و م قق خود را با ان،وهی از داده

گیاری  ها هویدا خواهد شد و این مستلزم بهرهنامرئی آن ندارند؛ اما پس از تلفیق است که پیوندهای

از تکنیس مقایسه پایدار است که مترمن زمینه ظهور ابعااد مشاتر  مفااهیم یاا هماان کدگاذاری       

 (29: 9912مهرابی و همکاران،) م وری است 

، در این گام ابتدا جهت رسیدن به اش،اع نظری، از دو مرحله نشسات خ،رگای   منظوررای این ب

تفاده گردید  در مرحله اول با همکاری تعداد اهار نفر از خ،رگان، مفاهیمی که نظیار و نزدیاس   اس

-داشاتند از درون آن  باهمای و تنگاتنگی که شدند و با توجه به ارت،ا  زمینه یبند ط،قهبه هم بودند 
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مرحلاه دوم،   گردید که عنوان کدهای م وری هر ط،قه را به خود گرفتند  درها شناسایی ها، مقو ه

هاا،  نظار آن  بناا بار  های هر ط،قه در اختیار همان جامعه خ،اره قارار گرفات و    مجدداً مفاهیم و مقو ه

و تناسب الزم را نداشاتند   ارت،ا « ان راف جوامع بشری از دین و فطرت ا هی»بُعد هایی که با مقو ه

، ارت،اا  و انساجام   وردنظرما ها حذف و اند مورد از مفااهیمی کاه نسا،ت باه مقو اه      از دایره مقو ه

ها دریافت گردید کاه  آن دیتائبدین ترتیب سنجم و  کمتری داشتند نیز به ط،قات دیگر منتقل شد 

 آمده است  (3)نتیجه آن در قا ب جدول 

 
  ی محوریكدگذار .5جدول 

 ها مقوله مفاهیم

 در دینشکاف 

 یافکن تفرقهاختالف و 
 پراکندگى

 تفرقه

 یانددستگ

 نفاق

 تزویر دورویی در گفتار و کردار

 عداوت

 مقدسات تخریب

 یمذه،اختالفات  دامن زدن به اختالفات دینی و مذه،ی

 تمسخر مقدسات

 تطمیع

 رشوه دادن تطمیع و اغوا

 فریب

 بدعت

 پسند کافری دار نید بدعت و نوآوری در دین

 ترویج باطل
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 ها مقوله مفاهیم

 تهاجم فرهنگى

 ت،لیغاتی علیه دین و مذهبتهاجم فرهنگی و 
 دین ت،لیغات علیه

 ت،لیغات مجهزتر

 کارشکنى

 منع خداشناسی

 ممانعت از رشد آگاهی و بصیرت دینی جامعه

 تراشی مانع

 نافرمانی کردن

 ستیزی دین

 تعاملعدم 

 جویی منع حقیقت

 استفاده ناحق

 اضالل و ان راف در جامعه

 ان راف در شعائر

 ان راف فکرى

 حق گریزی

 ئات شیطانیا قا

 یهویتب ران 

 یگر یاشراف

 اشرافی گری و دنیاگرایی
 گرایی مادی

 دنیاگرایى

 دنیا فری،ی

 منکراتانتشار 

 اشاعه ف شا و منکر در جامعه

 نشر مفاسد

 ابزار فسادتوزیع 

 گریف شا

 ها  غزشکتمان 

 رانی شهوت

 فساد اخالقى

 کشف حجاب

 تربیت نظام ترعیف
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 ها مقوله مفاهیم

 اعمال زینت

 گریجلوه  ی برای ان رافات مردمساز نهیزم

 تمایالت نفسانى

 تصاویر مخرب

 ی مخربها یسرگرمی هنری و ها برنامهترویج 

 مخرب یها برنامه

  یطاغوت نشریات

 هنرنمایى من رفان

 فرهنگی های آسیب

 من رف های رسانه

 تهاجم فرهنگى

 کتب ضا ه

 

 نظریه مبنایی() گام سوم: كدگذاری انتخابی
؛ مرحله ارت،ا  دادن درواقعی نام دارد، کدگذاری انتخابی یا سطح سوم کدگذاراین گام که 

تر و م ادودتر و  بندی کلیها، جهت وصول به دستهها و اعت،ار بخشیدن به رواب  بین آنسایر مقو ه
 (22-29: 9912مهرابی و همکاران،)  مقو ه هسته یا نظریه م،نایی است سامانمندانتخاب 

هاای ت قیاق اسات     گیری مراحل کدگذاری دادهبدون تردید نیل به این هدف، مستلزم شکل
ی شاد  در  دها  سازمانمفهوم  39های ت قیق در قا ب ی، دادهکدگذاربرای این منظور، در گام اول 

بندی مفاهیم مشابه فراهم گردیاد  ر و تط،یق مداوم مفاهیم، زمینه ط،قهگام دوم با مقایسه مستمر پایدا
بارای   ساازی  زمینه»، «اشاعه ف شا و منکر در جامعه»ی دوازده مقو ه بنام ریگ شکلکه برون داد آن، 

تهااجم فرهنگای و ت،لیغااتی    »، «هاای مخارب  های هنری و سرگرمیترویج برنامه»، «ان رافات مردم
، «ممانعت از رشد آگاهی و بصیرت دینی جامعاه »، «بدعت و نوآوری در دین» ،«علیه دین و مذهب

اضاالل و ان اراف در   »، «تطمیع و اغاوا »، «و دنیاگرایی گری اشرافی»، «دورویی در گفتار و کردار»
 باشد می« دامن زدن به اختالفات دینی و مذه،ی» و« افکنی تفرقهاختالف و »، «جامعه

ی انتخاابی رساید کاه هادف آن،     کدگذارم، نوبت به گام سوم یعنی بعد از ع،ور از مرحله دو
باشد  بر اساس این رویکرد، تالش گردید با توجه به ارت،اا   انتخاب مقو ه هسته یا نظریه م،نایی می
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ها و نیاز در نظار گارفتن وجاوه مشاتر       ها در مراحل ق،لی و اعت،ار بخشیدن به رواب  آنبین مقو ه
دهای و  تر و م ادودتری ساامان  بندی کلی، در یس دستهسرآمدهگانه ی دوازدههاها، مقو هآن انیم

مطاابق باا جادول شاماره شام      « ان راف جوامع بشری از دین و فطرت ا هی»عنوان نظریه م،نایی با 
 ارائه گردد 

گیری این نظریه در این است که دشمن از طریق تارویج  اساس ارت،ا  و فرایند قرایای شکل
های مخرب و تهاجم فرهنگای و ت،لیغااتی علیاه دیان و ماذهب، بارای       نری و سرگرمیهای هبرنامه

، افکنای  تفرقاه کرده و با ایجااد دورویای در گفتاار و کاردار، اخاتالف و       سازی زمینهان راف مردم 
و دنیااگرایی، اشااعه ف شاا و منکار، بادعت و ناوآوری در دیان،         گاری  اشرافیاضالل و ان راف، 

زدن به اختالفات دینی و مذه،ی، مانع رشد آگااهی و بصایرت دینای ماردم را      تطمیع و اغوا و دامن
ان اراف جواماع بشاری از دیان و     »و م ادود آن، نظریاه م،ناایی     بندی کلیکند که دستهفراهم می

 ازجملاه باشد که از منظر قرآن کاریم و سایره ن،اوی، ایان مقو اه هساته یاا نظریاه،         می« فطرت ا هی
 کنند از طریق آن به اهداف خود دست یابند ست که دشمنان تالش میتهدیدات نرم فرهنگی ا

 
  نظریه مبنایی() یانتخابی كدگذار .6جدول 

 بُعد() نظریه مبنایی هامقوله

 یافکن تفرقهاختالف و 

ان راف جوامع بشری از دین و فطرت 
 ا هی

 دورویی در گفتار و کردار

 دامن زدن به اختالفات دینی و مذه،ی

 تطمیع و اغوا

 بدعت و نوآوری در دین

 تهاجم فرهنگی و ت،لیغاتی علیه دین و مذهب

 ممانعت از رشد آگاهی و بصیرت دینی جامعه

 اضالل و ان راف در جامعه

 اشرافی گری و دنیاگرایی

 اشاعه ف شا و منکر در جامعه

 ی برای ان رافات مردمساز نهیزم

 ی مخربها یسرگرمی هنری و ها برنامهترویج 
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 گیری و پیشنهاد نتیجه

 گیری نتیجه
در پژوهم حاضر، پس از تعریف و ت،یین واژگان و مفاهیم کاربردی، با م وریت قارار دادن  

آیه از آیات شریفه که دارای ص،غه تهدید نارم فرهنگای بودناد شناساایی و ساپس       31قرآن کریم، 
تربیتی و نیز کتب  -وهم، از تفاسیر معت،ر با رویکرد فرهنگیغنا بخشی علمی به ماهیت پژ منظور به

 ی شد آور جمعهای ت قیق در این زمینه استفاده و داده سیره ن،وی
مفهاوم، در گاام    39های تفسیری قرآن کریم و سیره ن،وی، در گام اول؛ داده لیوت ل هیتجزبا 

یافتاه ایان    نیتار  مهام و احصاء گردید  سوم؛ نظریه م،نایی ت قیق شناسایی  در گاممقو ه و  92دوم؛ 
بارای   ساازی  زمیناه »، «اشااعه ف شاا و منکار در جامعاه    »پژوهم، شناسایی تعداد دوازده مؤ فه بناام  

تهااجم فرهنگای و ت،لیغااتی    »، «هاای مخارب  های هنری و سرگرمیترویج برنامه»، «ان رافات مردم
، «رشد آگاهی و بصیرت دینی جامعاه  ممانعت از»، «بدعت و نوآوری در دین»، «علیه دین و مذهب

اضاالل و ان اراف در   »، «تطمیع و اغاوا »، «و دنیاگرایی گری اشرافی»، «دورویی در گفتار و کردار»
هادف ت قیاق،    عنوان به «دامن زدن به اختالفات دینی و مذه،ی» و« افکنی تفرقهاختالف و »، «جامعه

  گردید دیتائاز منظر قرآن کریم و سیره ن،وی کشف و 
( در خصوص جنس 9919) یبرزگر دارهای ت قیق افتخاری و های ت قیق حاضر، یافتهیافته

هاای  کناد و همچناین در مقایساه باا یافتاه     مای  دیا تائهاای آن را  و ماهیت تهدید نرم و فراوانی گوناه 
( و 9911) یات امن(، گاروه مطا عااتی دانشاکده    9919) یافتخاار (، 9913) یکنعانداودی دهاقانی و 

های تهدید نرم در حوزه فرهنگی، نیز همسویی دارد  با ایان تفااوت   ( در زمینه مؤ فه9903) یرسو 

باشاد و شاناخت   در حاوزه فرهنگای مای    صارفاً که در پژوهم حاضر، بررسی موضوع تهدید نرم، 
ن،اوی   رهیو سا جامع و تمام شمار از منظر قرآن کریم  صورت بهها و نظریه م،نایی آن، مفاهیم، مؤ فه

(، مظااهر تهدیاد نارم    9913) یکنعاان در ت قیاق داودی دهاقاانی و    کاه  یدرحا اوی شده است؛ واک
(، قرآن در کنار سایر 9919) یافتخارفرهنگی با م وریت حوزه انتظامی است و در طرح پژوهشی 

ی اسالمی ایران م وریت دارد و به دن،ال ا گوی تهدید نرم اسالمی در ابعااد  جمهوراسناد باالدستی 
(، 9911) یات امنباشاد  در ت قیاق گاروه مطا عااتی دانشاکده      فردی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی مای 

م وریت پژوهم، بررسی دکترین کشور آمریکا در حوزه تهدید نرم علیه جمهوری اسالمی ایران 
ی نیاز اشااره دارد و در ت قیاق    اجتمااع  -یفرهنگا  بُعاد در مختصر به این موضوع  صورت بهاست و 
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نمااد   عناوان  باه های م،ارزه باا آن،  (، فق  دو واژه صد س،یل و اضالل عن س،یل و راه9903) یرسو 
ی گردیده کاه ایان دو   بررسع( ) ینمعصومای از آیات قرآن و احادی  در م دوده تهاجم فرهنگی

هاای تهدیاد نارم فرهنگای و     مؤ فه در حکم ابزار تهاجم بوده و تهاجم فرهنگی خود یکی از مقو اه 

 آید می حساب بهآن اخص از 
کانون رقابت  نیتر مهمبر اساس نتایج ت قیق، امروزه در عرصه تهدید نرم، حوزه فرهنگ، به 

هایی که دارد، عامال اصالی پیاروزی و یاا شکسات      و با اشکال، ابزار و ویژگی شده لیت،دو م،ارزه 
 هرم کاردن فرهناگ  بلعیدن و  به دن،ال، فرهنگ قوی رو نیازا  آید یمهای درگیر به حساب طرف

ها و رفتارهاای  ی، ارزشباورسازی و باور سوزکند که با ضعیف در جامعه هدف است و تالش می
 آن جامعه را مغلوب سازد 

های نارم گارایم   است و صاح،ان زر و زور، به شیوه شده منسوخهای سخت امروزه که شیوه
 نارم  دیا تهدهاوری اساالمی ایاران را،    تهدیادات علیاه جم   نیتار  مهمتوانیم یکی از ، میاند داکردهیپ

، طراحاان و عاامالن   اراکاه بدانیم؛  «ان راف جوامع بشری از دین و فطرت ا هی»فرهنگی از کانال 

تا با است ا ه فرهنگای،   اند تالش دارندکه هویت و امنیت اسالمی را نشانه گرفته تهدید نرم فرهنگی
هاای  مرجع امنیت اسالمی را قطاع نماوده و ارزش   عنوان بهپیوند بین سه عنصر دین، مردم و ره،ری 

حاکم در جامعه اسالمی را ترعیف و به طارق ممکان، از رشاد و پیشارفت نظاام دینای جلاوگیری        
 نمایند 

ی و مادیریت  زیر برنامهحال با عنایت به این مهم، جامعه اسالمی ایران، باید تالش نماید که با 
هایی دست پیادا  ف خود ایجاد و از قِ،ل آن به قابلیتص یح و کارآمد، حصاری نرم و امن در اطرا

، زمینه نفوذ و ا ملل نیبجلوی نفوذ فرهنگ مهاجم را گرفته، بلکه بتواند هم در سطح  تنها نهکند که 
د ی، ها را مهیا کند و هم در سطح ملی، با ایجاد وحدت و همغل،ه فرهنگ اسالمی بر سایر فرهنگ

بارای   ساازی  زمیناه اشااعه ف شاا و منکار در جامعاه،     ؛ ازجملاه گای  جلوی هرگونه تهدید نارم فرهن 

های مخرب، تهااجم فرهنگای و ت،لیغااتی علیاه     های هنری و سرگرمیان رافات مردم، ترویج برنامه
دین و مذهب، بدعت و نوآوری در دین، ممانعت از رشد آگاهی و بصیرت دینی جامعه، دورویای  

گرایی، تطمیع و اغوا، اضالل و ان راف در جامعه، اخاتالف  و دنیا گری اشرافیدر گفتار و کردار، 
ساد نمایاد و بار ایان اسااس، بهتارین و        و دامن زدن به اختالفاات دینای و ماذه،ی را    افکنی تفرقهو 

ا هی در قرآن کریم و سیره  ها فرمانترین دستمایه برای وصول به این هدف، توجه ویژه به اثربخم
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باشاد کاه در ایان    هاا مای  و معاصر و نیز اقدام جهادی در عمل به آندو اثر هم سنگ  عنوان بهن،وی 
 گردد راستا، اند راهکار به شرح ذیل پیشنهاد می

 

 ها شنهادیپ
ان راف جوامع بشاری از  »های تهدید نرم فرهنگی دشمنان م،تنی بر بُعد کارایی شناخت مؤ فه

های در جلوگیری و یا حداقل، کاهم آسیب سیره ن،ویم و منظر قرآن کری از« دین و فطرت ا هی
مرجع امنیت نظاام   عنوان بهناشی از آن، برای ایجاد پیوند استوار بین سه عنصر؛ دین، مردم و ره،ری 

 گردد:برای رسیدن به این هدف پیشنهاد می رو نیازاجمهوری اسالمی ایران، مفید است؛ 
های علمیه در زمینه تو یاد  ها و حوزهاهدانشگ مشخصطور نهادهای مو لد علم و دانم و به -9

امنیتی مطابق با نیاز انقالب اسالمی گام بردارند و در این عرصه  -ادبیات فرهنگی، سیاسی

تربیتاای و اجتماااعی و منااابع ساایره  -از تعاا یم قاارآن کااریم، تفاساایر بااا رویکاارد فرهنگاای 
زشامند از رهنمودهاای   ای ارگنجیناه  عناوان  باه سیره ن،اوی   ازجمله ا سالم همیعلمعصومین 

 برداری نمایند ی تهدیدات نرم فرهنگی، بهرهعا ی در عرصه
هاا باه ن او    هاای علمیاه و روزناماه   ، حاوزه مایصداوسا های ت،لیغاتی اعم از سازمان دستگاه -2

هاای تهدیاد نارم فرهنگای     سازی ماردم نسا،ت باه ت،یاین مؤ فاه     مقتری جهت ت،لی  و آگاه
ی، دورویای در گفتاار و کاردار، دامان زدن باه      افکنا  فرقاه تاخاتالف و  دشامنان از جملاه؛   

اختالفات دینی و مذه،ی، تطمیع و اغاوا، بادعت و ناوآوری در دیان، تهااجم فرهنگای و       
در بین آحااد  ت،لیغاتی علیه دین و مذهب، ممانعت از رشد آگاهی و بصیرت دینی جامعه، 

 مردم، تالش مؤثر داشته باشند 

ویاژه  ی تهدیادات نارم، باه   با انجام مطا عات مختلف در عرصهم ققین در ت قیقات آتی،  -9
های مختلف مانند سیاسی، اقتصادی، اجتماعی از دیدگاه قرآن کاریم و سایره   سایر حوزه

 امنیتی مردم تا رسیدن به جامعه ایمن بکوشند  -افزایی فرهنگین،وی، در دانم

ف را از منظر سایره ائماه اطهاار    پژوهشگران این عرصه، تهدید نرم فرهنگی در ابعاد مختل -4
 نیز بررسی و ت لیل نمایند  ا سالم همیعل

پژوهشگران این عرصه، تهدید نارم فرهنگای را در ابعااد مختلاف و از منظار تفاسایر اهال         -3
 سنت نیز بررسی و ت لیل نمایند 
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