
 

 

 

 

های دفاعی قرآن کریمتأثیرات جنگ نرم بر جامعه اسالمی از منظر آموزه  
 محمداسماعیل شریفان 1، محسن گودرزی2

 67/00/92:مقاله پذیرش                                                                       62/01/92: مقاله دریافت

 چكیده 

بر هیچ کس پوشیده نیست که ما در عصر حاضر و شرایط حسّاس کنونی با یک تهاجم و جنگ حقیقی  

های بسیار مختلف و بسیار هنرمندانه به اجرا گذاشته هستیم که از راهیافته از طرف دشمنان مواجه و ساازمان 

اهمللی انقالب اسالمی سازی، براندازی و مهار و انزوای بینثباتشاده است و هدف نن استحاهه فرهنیی، بی 

های است. استکبار جهانی با بکارگیری قدرت نرم خود جنگ و چاهش بزرگی را در ابعاد مختلف و در محیط

ای وجهانی نغاز نموده اسات.تحقی  حاضار با هدف پاسخیویی به این سلاا اساسی   تفاوت داخلی، منطقهم

صاورت گرفته است که تثثیرات جنگ نرم بر جامعه اسالمی از منرر قرنن کریم چیست و راهبردهای مبارزه  

، توصیفی ، از نوع پیمایشیبا ننها کدامند؟ این تحقی  برمبنای دستاورد از نوع کاربردی، برمبنای روش تحقی 

ع های نرری راجهای مورد اساتفاده از نوع نمیخته اسات. پس از بررسی دیدگاه  و تحلیلی و برمبنای نوع داده

ت به تنریم ها، نسبمنرور تعیین تثثیر ملهفههای نن شناسایی شده و بهبه جنگ نرم از منرر قرنن، ابعاد و ملهفه

-49ام گردید. جامعه نماری این پژوهش، دانشجویان ورودی ساا تحصیلی نامه بین جامعه نماری اقدپرسش

نفر است که با استفاده از فرموا کوکران  111دانشیاه عاهی دفاع ملی و دانشیاه ادیان و مذاهب به تعداد  49

ای ها به روش کتابخانهنوری اطالعات و دادهنفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردیدند. روش جمع 22تعاداد  

های ادهای، دبرداری کتابخانهبرداری و همچنین نُتنامه و فیشو میدانی بوده و با اساتفاده از ابزارهای پرسش 

زیه های کیفی مورد تجهای نماری توصیفی و تحلیلهای تحقی  با استفاده از شیوهنوری شدند. دادهالزم جمع

 اند.و تحلیل قرار گرفته
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 مقدمه
وقوع انقالب اسااالمی در کشااور ایران تحوهی عریم در منطقه و جهان ایجاد کرد، رهبری این  

انقالب با هدف واالی اسااتمرار حکومت انبیاب با ملتی نگاه، ملمن، ایرارگر و معتقد به این راه، نرام 

اهیوی مناسب و مطاب  با فطرت بشر به دهیل اههی بودن مقدس جمهوری اساالمی را به عنوان یک  

بنا نهاد. حکومت اسالمی ایران در کنار توجه به رساهت داخلی خود « نه شرقی و نه غربی»با شاعار  

رشااد مادی و معنوی شااهروندان جامعه اسااالمی، به دهیل غنای فرهنیی و اعتقادی اسااالم به ویژه 

وردساات جهان به عنوان تنور گرمابخش جبهه مقاومت مذهب شاایعه و صاادور انقالب به نقا  د 

عنوان مرجعی برای سااازماندهی جبهه های اسااالم ناب بهجهانی ضااداسااتکبار بر اساااس ملهفه  

 مستضعفین و جهت دهی انرژی نزاد شده جهان اسالم مد نرر قرار گرفت.

ر افع نرام سلطه دبا شانیده شدن پیام انقالب اسالمی در نقا  مختلف جهان و وحشت از تهدید من 

ه ها امری طبیعی بود کسطح جهان، مقابله با این انقالب از طرف نرام سلطه جهانی و وابستیان نن

های متنوع در شااکل هشاات ساااا جنگ، بر پایی چندین کودتای نرامی و همچنین انجام توطئه به

پذیر دین ما پایان ( تهدیدات علیه نرام مقدس و4: 1942نژاد،کشااورمان بروز پیدا کرد.)عصاااریان 

کند. یک روز در جنگ بدر علیه نیساات. فقط شااکل نن، مکان نن، شاارایط نن و زمان نن تیییر می 

. یک روز در صلح حدیبیه مسلمانان  1گیرد و دییر روز در واهفجر نرایی صورت میمسلمین صف

و هوزان.  ییر در ژنوباید با کسااب زمان برای ایجاد تهدید به فرصاات قرارداد منعقد کنند و زمانی د

 ها وطاهب است و زمانی دییر در کشور ایران. در همه عرصهحصر اقتصادی یک روز در شعب ابی

 گرا دارد. جانبه و معنیها این دین نیاز به دفاع همهزمان

های فراوان، با شاناخت قدرت نرم انقالب اسااالمی، اساس و  اساتکبار جهانی پس از عدم موفقیت 

ها، باورها و اعتقادات این ملت اسات هدف قرار داده اسات. همین موضوع را   که ارزشبنیان نن را 

 فرمایند : اهعاهی( چنین تشریح میمقام معرم رهبری)مدّ ظله

ای دارد؛ و فهمید تا نن عقبه ها را تحلیل کرد؛ فهمید این ملت عقبهها را دید، دشمن ایندشمن این»

شود به زانو در ادی و با محاصاره نرامی و یا چه و چه، نمی هسات، این ملت را با محاصاره اقتصا   

نورد. پس نن عقبه را باید بمباران کرد؛ فرهنگ او را، اخالق او را، ایمان او را، ایرار او را، اعتقاد به 

ها را باید از بین برد؛ دین او را، اعتقاد به رهبری او را، اعتقاد به قرنن و جهاد و شااهادت او را؛ این 

 («. 21/2/1941دیدار دانشجویان و اساتید دانشیاه تهران ”) روع کرد.و ش
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یافته مواجه هسااتیم که از بنابراین ننچه مساالم اساات ما با یک تهاجم و جنگ حقیقی و سااازمان  

های بسایار مختلف و بسایار هنرمندانه به اجرا گذاشاته شده است و هدف نن استحاهه فرهنیی،    راه

اهمللی انقالب اساااالمی اسااات. اساااتکبار جهانی با و مهار و انزوای بینساااازی، براندازی ثباتبی

هاای متفاااوت  باارگیری قادرت نرم خود جناگ و چااهش بزرگی را در ابعااد مختلف و در محیط     

در دنیا » فرمایند:اهعاهی( میای وجهانی نغاز نموده اساات. مقام معرم رهبری )مدّ ظلهداخلی، منطقه

ها و جنگ ارادهزرگ بر پاسااات؛ جنگ تو  و تفنگ نیسااات، اما یک جنگ عریم و یک چاهش ب

 ( 91/2/18)دیدار با اعضای بسیج دانشجویی   «ها و تدبیرها است.ها و سیاستعزم

 مبانی نظری 

 :الف ـ پیشینه 

 هک اساات مقاهه نرم جنگ تهدیدات با مقابله و قرننی نرام نرم، جنگ و بصاایرت کریم، قرنن

 رد قرنن نیات سیاسی تفسیر مقاهه این در شده نوشته 1914 ساا در نژاد هاشمی اکرم خانم توساط 

 اهعرمی اهلل نیه حضاارت قرنن مفساار و معلم منرر از نن در موثر عوامل و نرم جنگ با ارتبا 

 یرتبص با ارتبا  در(اهسالم علیه)زمان امام نایب این تفسیری نیرشاهای  و گردیده مطرح ایخامنه

 .است شده ارائه نرم جنگ سازی خنری و نفرینی

 لیع توسااط کریم قرنن هاینموزه مبنای بر اعتقادی، نرم جنگ تحلیل عنوان تحت دییر ای مقاهه

 و قرنن مطاهعة ضاامن پژوهش این در شااده نوشااته 1949 ساااا در اسااماعیلی رضااا  ؛ رشاایدپور،

 هایداده اعتقادی، حوزة در مقابله هایشیوه و نرم جنگ مختلف هایشاخص و هاملهفه اساتخرا  

 تجزیه از پس و گرفت قرار فرهنیی و قرننی کارشناسان ارزیابی مورد پرساشنامه  طری  از پژوهش

 هر هب مربو  مقابله هایروش و اعتقادی نرم جنگ هایشاااخص اسااتنباطی، و توصاایفی تحلیل و

 یب،تکذ قبیل از مختلفی هایشاایوه که داد نشااان حاصاال نتایج. گرفت قرار تثیید مورد شاااخص

 اطل،ب و ح  درنمیختن خرافات، شرک، ورزیدن، کفر شبهه، و شک ایجاد حقیقت، کتمان تحریف،

 از تفادهاسسوب و دین، از خرو  دییر، بعضی به کفر و بعضی به ایمان خدا، به بستن دروغ مجادهه،

 روشنیری شامل نیز مقابله هایشایوه  از برخی. اسات  شاده  اساتفاده  جنگ نوع این در مقدساات، 

 اتمام ترس، ایجاد ساارزنش، کردن، نهی هشاادار، دادن، پاساا  اسااتدالا، ایمان، به دعوت گفتیو،

 .شودمی( قهری برخورد) مجازات و دادن، بیم طلبی،مبارزه حجت،
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 «( هی)رحمت اهلل علجاییاه امنیت و قدرت در اندیشاه سایاسا اسالم و امام خمینا  »ای با عنوان در مقاهه

فر به رشته تحریر در نمده است این چنین عنوان گردیده توسط دکتر محمد عیان 1942که در سااا  

از ننجایا در ادامه بحر امنیت و قدرت در ( هیعلاهلل)رحمتکاه مبااحار مربو  باه دیدگاه امام خمینا    

هاى سایاساا و حکومتا امام، باز تاب تفسیر   گیرد که در واقع، اندیشاه اساالم مورد توجه قرار ما 

اى با توجه به دیدگاه ویژه( هیعلاهلل)رحمتیشاان از سایاست و حکومت در اسالم ما باشد. امام خمینا  ا

که در خصوص حکومت اسالما داشتند و تماما تالش خود را در دوران مبارزات و استقرار نرام، 

یر اراى تفسصرف پیاده نمودن نن نمودند، در زمینه مفاهیما چون امنیت و منافع ملا و قدرت نیز د

مذهبا ویژه خود بودند. ننچه که امروزه در مباحر سایاسا، خصوصا در مباحر سیاست خارجا،  

تنها. امنیت ملا از مفاهیما است که  امنیت  است نه فقط امنیت ملا باشد، مفهومبیشاتر مدنرر ما 

ا ننچه که معمر چندانا در مباحر سایاساا ندارد. ریشاه نن به انقالب کبیر فرانسه بر ما گردد؛    

اااا بعد 1باشد: توان در اینجا به نن اشاره نمود، این است که امنیت و قدرت ملا داراى دو بعد ما

ا بعد خارجا. به رغم اینکه نما توان در اسالم تعریف خاصا از امنیت و قدرت ملا را 2داخلا، 

 جست جو نمود.

 ب ـ مفهوم شناسی : 

 جنگ نرم: 

 اتییتبل و یروان اقدام هرگونه شااامل قتیحق در سااخت جنگ برابر در نرم جنگ چیستتتی: -الف

 شدن گشاوده  و ینرام یریدرگ بدون و ردیگیم نشاانه  را هدف گروه ای هدف جامعه که یارساانه 

 نرم، یبرانداز ،ینترنتیا ،یاانهیرا جنگ ،یروان جنگ. داردیوام شاکست  ای انفعاا به را بیرق نتش

 در رمن جنگ. هستند نرم جنگ شکاااَ از یسازشبکه و یونیزیتلو و ییویراد یهاشابکه  یاندازراه

 سست را نن یفرهنی و یفکر یهاحلقه تا اسات  هدف جامعه تفکر و شاه یاند درنوردن یپا از یپ

 .کند  یتزر یثباتیب و تزهزا حاکم یاجتماع – یاساایساا نرام در ییاتیتبل و یخبر بمباران با و کند

ریزی شااده اساات که  نمیز، تعمدی و برنامهمجموعه اقدامات خصااومتعبارت دییر جنگ نرم، به

اهقای ناکارنمدی  و «نهای پایه و بنیادیشهاا و نیر ارزش»موجاب دگرگونی در هویات فرهنیی،   

جنگ نرم تالش   (99: 1914ائینی. )نشود.. مدا سایاسای مورد قبوا مردم در یک نرام سیاسی می  

 یبرا شناختیای سیاسی و روانهای تبلییی، رسانهابزارها و روش ریزی شاده برای استفاده از برنامه

ها و ها ارزشها و مردم کشاااورهای خارجی به منرور تیییر نیرشها، گروهنهادن بر حکومت ریتثث
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باشاد، نخسات :تصرف   جنگ نرم در دو حوزه دارای فعاهیت چشامییر می ». اسات  «نرفتارهای ننا

های مردم و ساا،س، وارد کردن شاابهات و حمله به باورها و  تیها و دوسااها و هدایت محبتقلب

هایی که از اصاااوالن جنگ(.  92: 1911رنجبران، )«اعتقادات مردم و بر هم ریختن اذهان مخاطبان. 

مشهور 1 عنوان جنگ سختشود، بهنوع نرامی اسات و از وسایل و ادوات نرامی در نن استفاده می 

وسایل و ادوات و کاالهای فکری و فرهنیی استفاده شود، اصطالحان است. وهی اگر در این جنگ از 

  کننداطالق می 2به نن جنگ نرم

وجود دارد. جنگ نرم فاقد  های جنگ ساااخت و نرمشاااباهت اندکی بین ویژگی هتا: ويژگی -ب

 ها مخفی مانده و ناگهانمدت نن نثار فیزیکی .مشاخصات بارز جنگ سخت است  خصاوصایات و  

تواند خطرات اصالی را نسبت به حریف پنهان کند و  این جنگ می .شاود ص میمشااهده و مشاخ  

تواند دشمنانی توهید همچنین می تر از ننچه هساتند، نشان دهد. کم اهمیت تر وکوچک تهدیدات را

 ها وبخش زیادی از ساارمایه اقدامات جنگ نرم یا کم اهمیت اساات. با کند که یا وجود ندارند و

یکی از موارد که در نن  شاااود.می کساااب برتری در این جنگ یاا  زی وتوان ملی صااارف پیرو

 عبارت است از : د نماییمهای قدرت نرم با جنگ نرم یکسان یژگیو

دهیل اینکه دییران همان چیزی را به دسااات نوردن نتایج مطلوب اساااتقادرت نرم توانایی به » 

مورد نرر یا  و نهادهای قدرت نرم دییران را به پیروی از هنجارها .خواهیدبخواهند که شاااما می

تواند به توانائی ارائه دساااتور کار از رهیذر هنجارها و قدرت نرم می .کندها قانع میموافقت با نن

ای بر قدرت اقناع طور گستردهدهد... این قدرت بهها را شکل مینهادهایی اساتوار باشاد که برتری  

 د متکی اساات که عامل در صاادد انتقاا نن اساات این قدرت با اسااتفاده از ارتباطات، اطالعات نزا

های خبری، اموا  رادیویی مشاااخص و تلویزیونی به اطالعاات، انفورماتیک، ماهواره، ابر رساااانه 

رم های جنگ نترین ویژگییکی از مهم« کوشد.تبلییات در جهت متقاعد کردن رقیب یا دشامن می 

 . رسدای بسیار اندک در مقابل با جنگ سخت به نتیجه میزینهاین است که با ه

ای وجود دارد که باید ننها را قبل از به وقوع پیوساااتن هر جنیی ابتدا تهدیدات باهقوه تهـدید نرم: 

شاناخت و از تبدیل شادن ننها به حاهت باهفعل جلوگیری نمود. تهدید نرم، عبارت است از تالش   

های داخلی و گیری از نارضاااایتیمنرور ایجاد و بهرهیک دوهت  بهریزی شاااده  عمادی و برنامه 

:  1941های اجتماعی کشاور حریف جهت دستیابی به اهداف و منافع مورد رقابت.)حسینی،  چاهش

                                                           
1- Hard War 
2 - SOFT WAR  
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مجموعه اقداماتی اسااات که باعر دگرگونی  هویت  فرهنیی و اهیوهای رفتاری  1( تهدید نرم14

گانه حکومت، اقتصاد و دید نرم نوعی سالطه در ابعاد ساه  مورد  قبوا  یک نرام سایاسای شاود ته   

ها، ایجاد  شاااده و نمادها و فرهنگ اسااات که از طری  اساااتحاهه اهیوهای  رفتاری در این حوزه

با این نیرش، تمامی  تحوالتی که موجب شاااود تا  .گرددها میاهیوهای نرام سااالطه جاییزین نن

ه خطر افتد یا باعر ایجاد تیییر و دگرگونی اساسی  های حیاتی یک نرام سایاسی ب اهداف و ارزش

رم، در تهدید ن.نیدشمار میکننده هویت ملی و دینی یک کشاور  شود تهدید نرم به در عوامل تعیین

]جنگ نرم[ بدون هشاکرکشای فیزیکی  کشور مهاجم اراده خود را  بر یک ملت  تحمیل  و نن  را   

تیییرات حاصاال از تهدید نرم، ]جنگ نرم[  .کنداری اجرا میافزهای نرمدر ابعاد گوناگون یا  روش

 ( 29:   1914امیری، )« .درونی، نرام، ذهنی و تدریجی است

ای اساات برای نحوه شاادهتوان چنین گفت که راهبرد، برنامه طراحیدر تعریف راهبرد می :دراهبر

ی زمانی مشخصی کاربرد امکانات )باهفعل/ باهقوه( در جهت نیل به اهداف در سطح ملی و در دوره

به بیان ( 21:1912پذیرد.)افتخاری،که با توجه به شاارایط داخلی و خارجی هر بازییر صااورت می 

ها و ند و ارتبا  میان چهار عامل نقا  قوت، نقا  ضااعف، فرصااتدییر راهبرد حاصاال ایجاد پیو

باشاد که حاصل این پیوند و رابطه ایجاد مزیت رقابتی پایدار و کسب برتری  تهدیدهای محیطی می

 (91: 1444دیوید،. )در برابر رقبا است

ی جهان به خصوص طی قرن اخیر و هاملتبا توجه به رشد فکری و نگاهی عمومی تهاجم فرهنگی:

اساتعمارگران روش نفوذ در کشورها را  ، ی نرامی در پی داردهایکشا ی زیادی که هشاکر  هانهیهز

 ،رویج زبان، تروا  فناوری ،و اجرای مقااصاااد خود را تحات عنااوین تبلیی مذهبی    اناد دادهتیییر 

و به نحوی که تاریخچه روابط  د.اننوردهسااواد نموزی و... در  ،ترویج بهداشاات ،ی خیریههاانجمن

ی دقی  به منرور مهیا نمودن زمینه اسااارت هایزیرکایت ازبرنامه ، حی فرهنیی فوقهااسااتیساا

 1914ری، پروراند.)امیقتصاادی و سایاسی کشورهای هدف را در سر می  ، اجتماعی، اکامل فرهنیی

رام فرهنیی دییر که از تهاجم فرهنیی هجومی است از سوی یک نرام فرهنیی خاص به ن. (112:

گیرد و جانبه و ناگهانی صااورت می ها و ابزارهای خاص فرهنیی و به صااورتی یک هطری  شاایو 

ها، روش زندگی، اخالقیات و نرام مکتبی فرهنگ مهاجم به هدف اسااااسااای نن جاییزینی ارزش

 (99:  ان)هم باشدها، روش زندگی، اخالقیات و نرام مکتبی فرهنگ مورد تهاجم میجای ارزش

                                                           
1 - SOFT THREAT  
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   یل            نامه را تشک      ی پرسش  ها  اا ل س    های                  های متییر که پایه    شاخصدر این تحقی  پس از مشخص شدن 

               نامه گردید. یک                             دسااات نمده، اقدام به تهیه پرساااش      های به                         و همچنین پس از تلخیص داده     داد  می

           اده از طیف     استف          ی بسته با   ها    سواا       گردید.           باز طراحی       سواا          بسته و یک       سواا               نامه با تعدادی     پرسش

     جزیه       صورت ت  بهتثثیرات جنگ نرم بر جامعه اسالمی           گیری شد و          ای اندازه                   هیکرت و مقیاس فاصاله 

                                  . در انتها جهت نشااان دادن هم،وشااانی شااناخته شااد  و        گردید                            و تحلیل توصاایفی اطالعات انجام 

    12            نامه، ابتدا                       منرور تعیین روایی پرساااش                                              های حاصااال از منابع، تحلیل نهایی انجام گردید. به    داده

     اساس    ر                    شد. س،س اصالحات الزم ب                                               نامه تهیه و جهت تعیین اعتبار به کارشناسان داده          نسخه پرسش

                                 نامه تصحیح شده به تعداد دییری از                   ن     نامه اعماا و مجددان پرسش                      ها انجام گرفته در پرسش        راهنمایی

         ن اعتبار           منرور تعیی      فت. به              برداری قرار گر                                                کارشناسان و متخصصین واگذار گردید و س،س مورد بهره

                                                          نامه تثیید شده به دانشجویان در مراکز مختلف داده شد و برای          نسخه پرسش    22        ، تعداد         پرساشانامه  

                                  ای دییر و در زمانی دییر از اطالعات     گونه  به    ها  اا ل سااا                 نامه با طرح مجدد                   افزایش اعتبار پرساااش

    های        یل داده         افزار تحل              استفاده از نرم                                                       مشاترک چندین استاد با تجربه استفاده گردیده است و س،س با  

         گیری شد.      اندازه    ها  نن         ، پایایی 1      پژوهشی

اهلل علیه و نهه( نقل شااده از پیامبر بزرگ اسااالم )صالی  قرنن:  از منرر جنگ نرم :چارچوب نظری -ج

از ( )امام هشتم «. دا بر مخلوقات اوستها همانند برتری خبرتری قرنن بر سایر سخن»است که 

پرسااید، چیونه اساات که قرنن هر چه  () اند که مردی از امام صااادقنقل کرده ()امام کاظم 

پاس  دادند  () شاود؟ امام صادق شاود جز بر تازگی و طراوتش افزوده نمی خوانده و منتشار می 

ش را برای زمان و مردم خاصای قرار نداده اسات. بنابراین در هر عصری نو، پی  که، زیرا خداوند نن

 ذات الیزاا و جامعه، فرد، گروه منشث قدرت قرنن هر ملتی تا روز قیامت تازه و شاداب است.از دید

سااافارش به تهیه و تدارک هر دو نوع قوای ملمنان در قرنن به ا خداوند متعا .باری تعاهی اسااات

 کبرانقرنن کریم همواره مساالمانان را برای مقابله با مساات ر مادی و معنوی نموده اساات.خداوند د

وَ أَعِدُّوا هَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبا ِ اهْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ »است :  فرموده هوشیار نموده و چنین

بٍ فِی سَبِیلِ اهلَّهِ عَدُوَّ اهلَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ وَ نخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ ال تَعْلَمُونَهُمُ اهلَّهُ یَعْلَمُهُمْ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شاَیْ 

 نماده و مهیا کنید، از نالت جنیی و اسبان توانید قدرت و نیروتا می و«یُوَفَّ إِهَیْکُمْ وَ أَنْتُمْ ال تُرْلَمُونَ

لع مط هانن دییری که شما بر دشمنی قوم و بر خودتان و دشمنان خدا، دشمنان سواری برای تهدید

                                                           
1 - spss 
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خواهد داد و  کنید خدا به شما عوضمی صرف در راه خدا و ننچه است نگاه هابه نن نیستند و خدا

 (81)سوره مبارکه انفاا نیه . ظلم نخواهد کرد هرگز به شما

ل و یا به معنی دهی .یاد شده است «قدرت و تسالط » قرنن کریم با تعبیر سالطان به معنی  قدرت، در

 ار رفتهکشیطان بر انسان نیز بهمنشث غلبه و قدرت و تسلط است و حتی در مورد تسلط  حجت که

مورد  و همچنین در (111ساوره مبارکه نحل/نیه شریفه  )؛ «اِنَما ساُلطانُهُ عَلیَ اهَذینَ یَتَوَهَونَهُ »اسات:  

جَعَلَنا هِوَهِیهِ  وَ مَن قَتَلَ مَرلُومَان فَقَد»تسالط قانونی یک انسان بر یک عمل خاص نیز بکار رفته است.  

تالفی و قصاص  بی گناه کشاته شاود برای وارو و سرپرست او ح  و قدرت   و هر کس« ساُلطانَان 

در  نرامی به معنای ایجاد رعب قدرت و توان(99شااریفه/ )سااوره مبارکه اسااراب نیهایم.مقرر فرموده

 )441: 1دشمن است تا فکر تجاوز را به ذهن خود راه ندهد.)تفسیر نمونه جلد  دا

بهترین پشتوانه و تکیه گاه در ر کتاب نسمانی وجود دارد. در خصوص جنگ نرم نیز نیات زیادی د

جناگ نرم خداوند اسااات و باید در این راه بر او توکل کرد و هر کس که واقعان توکل بر خدا کند  

ی امکانات با توجه به عقل و گیری از همهکند معنی درساات توکل بهرهخداوند نیز او را کفایت می

ریزی دقی  اساات. در نیاه قرنن برخالف نیاه مادی، فرجام تاری ، مهامکانات مادی و معنوی و برنا

پیروزی اهل ح  بر باطل اساات و با فرهنگ مهدویت پیروزی قطعی و روشاان با اهل ح  نشااکار 

 بخشد که قابل مقایسه با هیچشاود و این اعتقاد به انساان ملمن نیرو و قوتی وصف ناشدنی می  می

 ( 248:  1914یوسفی، )مکتبی نیست. 

کارگیری نن توسط ابعاد غیرمادی دارد اما بهر ی دی نرمی نیز وجود دارند که هرچند ریشههاقدرت

نرام اسالمی در صدد ؛ و باشدیمی اخالقی و دینی هاارزشنرام مقدس جمهوری اسالمی میایر با 

می ف ضااعی ون را از کید شاایطا هاقدرتاین نوع ن باشااد.خداوند متعاا در قرنینمکسااب نن نیز 

اهَّذِینَ نمَنُواْ یُقَاتِلُونَ فِی سااَبِیلِ اهلِهِ وَاهَّذِینَ کَفَرُواْ یُقَاتِلُونَ فِی سااَبِیلِ اهطَّاغُوتِ  فرماید:یمشاامارد و 

و  داند در راه خدا جهاکسانی که ایمان نورده “فَقَاتِلُواْ أَوْهِیَاب اهشاَّیْطَانِ إِنَّ کَیْدَ اهشاَّیْطَانِ کَانَ ضاَعِیفنا    

جنیند پس با یاران شیطان بجنیید که اند در راه طاغوت میکنند و کساانی که کافر شاده  مبارزه می

( همچنین خداوند متعاا 48نساب، نیه شریفه   مبارکه )سوره. “ مکر و نیرنگ شایطان ضاعیف است  

د :  فرمایو می انیاردبه هیچ می اعماا مذبوحانه کافران را به سااخره گرفته و در برابر نور ح  نن را

د خواهنیمکافران “" نوَ هَوکَرِهَ اهکافِروُ نُورَهُ ریدُون اَن یُّطفِوا نُورَاهللِ بِاَفواهِهِم وَ یَابیَ اهللُ اِالِ اَن یُتِمَّیُ

ی تا ننکه نور ا نیهدارو خدا نن رد نور خادا را باه نفس تیره و گفتاار جااهالنه خود خاموش کنن    
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د. باشااانف هر چند کافران ناراضااای و مخاهد ی کماا برسااااناعالخود را در منتهای ظهور و حد 

 ( 92 شریفه یهنتوبه،  هک)سوره مبار”

و الیزاهون یُقاتلونکم حتی یُرَّدوکُم عَنْ "فرماید: بقره می ی مبارکهساااوره 214ی خاداوناد در نیاه   

شامنان شاما همواره با شما در جنگ هستند. واژه   . معنای نیه این اسات که د "دینِکُم إن اساتطاعُوا 

ی منته .الیزاهون، دالهت بر اساتمرار دارد و گویای این اسات که دشامنان همیشاه با شما در جنیند    

بسته به شرایط مکانی و زمانی نوع این جنگ ممکن است متفاوت باشد. گاهی جنگ، جنگ نرامی 

ای از جنگ نرم باشد که خود شاخهمی ییفرهنیک جنگ اسات. گاهی اقتصادی است و گاهی نیز  

د باشای میویژه قدرت نرم برای مبارزه در جنگ نرم از منرر اسالم و قرنن نیز دارای جاییاه. است

منشث اصلی  خداونددر نیاه اسالم، . ها متفاوت استهای نن از منرر اساالم با سایر فرهنگ و ملهفه

های ی قدرتتی را تاب عرض اندام نیساات و همهها اساات. ذیل این قدرت، هیچ قدرهمه قدرت

وح حاکم بر انقالب اسااالمی که روحی راند. و به اذن او شااکل گرفته مادی و معنوی ذیل اراده او

ی هانرام ،گرایانه و ساااکوالریساااتی مدرنیتهطور کامل از روح مادیخدا باورانه اسااات بهو دینی 

شکل گرفته در این فضا متفاوت بوده است. از همین ی هاانقالبحتی و سایاسای بر خواسته از نن   

 ،رادی)مباشد. یمقدرت نرم و طبیعت و ماهیت نن متفاوت از نوع غربی نن  ،روی خاستیاه قدرت

1911 ،22) 

بیم یارا می مواردی خارجی صاحب نرران با بررسی نرا جنگ نرم : اصول فرهنگی و ارتباط آن با

و  نویسد: در سطح کالنتسلیحات اختالا جمعی، می زر در کتابباشاد. متیوفری جاهب توجه می که

جوزف نای این گونه عنوان «. گیردقدرت نرم از فرهنگ سرچشمه می»اهملل، در عرصاه روابط بین 

 (22: 1914گلشن پژوه، )«.ها استمردم به جای اجبار نن جلب نمودن»کند که قدرت نرم می

 شود که ارتبا  جنگداخلی نیز مواردی این چنینی یافت می در ساخنان مربو  به جمع کارشناسان 

رساند. قدرت نرم، روح، اعتقادات و فرهنگ مردم را مورد هدف قرار نرم را  با اصاوا فرهنیی می 

دهد. قدرت متقاعد کننده نرم همسان قدرت سخت مهم است و اگر دوهتی بتواند قدرتش را در می

هایش با مقاومت کمتری روبرو خواهد رساایدن به خواسااته  نیاه دییران مشااروع جلوه دهد، برای

شاد. اگر فرهنگ و ایدئوهوژی دوهتی جذاب باشاد، دییران با رغبت بیشتری از نن تبعیت خواهند   

وجود نورد، کمتر  اهمللی را هماهنگ و سااازگار با جامعه خویش بهکرد و اگر بتواند هنجارهای بین

 .(12: 1912)افتخاری،مجبور به تیییر اجباری خواهد بود. 
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و سیاست  ی قدرت نرم را در سه دسته فرهنگ، اقتصادهاشااخص و  هاملهفهین ترمهماید بتوان شا 

سرگرمی، موسیقی، تئاتر  یی چون هنر )شامل فیلم وهامقوههجای داد. در عرصه فرهنگ یا اجتماع، 

ها(، و مجالت، اینترنت و ماهواره هاروزنامه)شامل رادیو و تلویزیون،  هارسانهو هنرهای نمایشی(، 

 گردند.یمدانش و ورزش مطرح 

های پسندیده ملی که زبانزد برگیرنده مواردی چون ذائقه غذایی یک ملت، خصلت فرهنگ حتی در

 اسات، موقعیت فرهنیی ممتاز )شامل دارا بودن نثار باستانی و گردشیری، بزرگان ادبیات،  جهانی

 1911وحانی، )رباشد.تعداد محصوالت فرهنیی یک کشور نیز می شاعر، رمان، موسایقی و هنر( و  

ای توان رابطهی نن را میفرهناگ هر جاامعه در جنگ نرم همواره مورد هدف بوده و رابطه  (  99:

 گیرد.فرهنگ سرچشمه می مستقیم دانست که قدرت نرم از

اند که در جنگ نرم فرستادهخداوند در قرنن کریم در مورد رعایت اصاوا فرهنیی نیات زیادی را  

 از سوی دشمنان این اصوا مورد توجه قرار گرفته و ننها سعی در تضعیف این اصوا دارند.

جنیند و در این نبرد تنها کن کردن ظلم و شاارک مامجاهدان مساالمان براى رضاااى خدا و ریشااه

د از ننجا که موالى گاهشاان خداست و به نصرت و یارى خدا باور دارند و معتقدند که خداون تکیه

(. به همین جهت 91کند. )سوره مبارکه حج، نیه شریفه ملمنان اسات، از یاوران دین خود دفاع ما 

( و با توجه به همین 181عمران، نیه شااریفه کنند.)سااوره مبارکه نامجاهدان، بر خداوند توکل ما

اضااعانه و متواضااعانه به خدا هاى نبرد، خهاى زندگا و از جمله در میداناعتقاد، در تماما صااحنه

ای بساایار حوزه ی فرهنیی،حوزه .خواهندمتوساال شااده، قوت، قدرت، نصاارت و غلبه را از او ما

 ی مرکزیعنوان حوزهبه های جریان دارد. بنابراینمهم بوده و دامنه تثثیرات نن به داخل سایر حوزه

 ی است انجام خواهد گرفت.و تالش بیشتری در این حوزه که محور اصل در نرر گرفته شده

 نوینی را پدید نورده است که بُعد فرهنیین اسات که انقالب اسالمی ایران گفتما ر افلر بر این باوت

نن ارجح بر ساایر ابعاد دییر اسات. این واقعیت به سابب احیای نرام ارزشای مبتنی بر خصااایص     

داده اساات که متمایز از ل ذهبی و ملی( هویت نوینی را در مردم جامعه اسااالمی شااک )مفرهنیی 

ی در حوزه های قدرت نرمعوامل و ملهفه(.  11:  1914ایینی، )نهویت سااایر ملل مساالمان اساات.

شامل  ی تمدندر عرصه -عبارتست از : و نرام مقدس جمهوری اساالمی ایران  فرهنیی در جامعه

و توان  یمذهبی، مشااااهیر جهان-تمادنی، ساااابقاه تاریخی فرهنیی  -ساااابقاه تااریخی فرهنیی  )

)سابقه تاریخی علمی، جاییاه ارزشی علم و دانش مشتمل بر، ی علمیدر عرصه...(  سازی،اساطوره 
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جنبش علمی و نرم  نزد جامعه، دانشااامندان متعهد و جوان، دساااتاوردهای علمی اخیر ناشااای از 

 افرازی(  

بساایار ل ر تعامد امور دفاعی و جنگ نرمم مفاهی دفاعی و ارتباط آن با جنگ نرم:  ی امورحوزه

راهکار  ترین و ملثرترینمهمزیادی غیر قابل تفکیک است.د باشاند و تا حدو یمنزدیکی با یکدییر 

دفاعی و مقابله با جنگ نرم، رجوع به امام ح  و رهبری صاااهح به هنیام تهاجم دشاامنان اساات.   

ام است. رهبر به هنیبدیل سازی نن ایفا کند، بیتواند در دفع هجمات و خنرینقشای که رهبری می 

اسات که امت به او چشام دوخته باشد. باید توجه    های گوناگون همانند پرچمبروز حوادو و فتنه

داشات که به همان اندازه که یک رهبر اههی و عاهم و صااهح، راه وصاوا انسان را به هدف نهایی،    

قاوت او را به پرتیاه شساازد، تن دادن به رهبری مستکبران و پیشوایان کفر نیز  نساان و ساریع می  

 (144: 1941فرد، .)هاشمیانافکند. شناخت رهبر اههی و پیروی مطل  از ایشان نیاز به بصیرت داردمی

ها است و به انسان قدرت بخش انسان از گمرهیبصیرت چراغی است که همواره روشنیر و نجات

ح  را برگزیند. بصاایرت  محوری راه صااواب را از ناصااواب تشااخیص داده و راهدهد تا با ح می

ای قلبی اساات که در شااناخت حقای  تا عم  وجود و باطن ذات نن رسااو    نیرویی نهانی و قوّه

ا همعنای درک عمی  اسات که ابزاری برای شناخت ح  و برون رفت از چاهش کند. بصایرت به می

 اندرکاران و مسئوالن نرام امری ضروری است. است و برای همه، به ویژه دست

شااامل مواردی از  قدرت نرم جمهوری اسااالمی ایران اساات و های مهموزه دفاعی یکی از حوزهح

باشاااد. این جمله شاااهادت می مجاهدت و فداکاری و جهاد و اراده، جمله نمادگی دفاعی، عزم و

شانیده شده   ()ت امام خمینیگذار جمهوری اساالمی حضار  مشاهور بارها و بارها از زبان بنیان 

 است.

ریزی نماید موف  خواهد بود. دشمن در جنگ نرم جامعه اساالمی در راه ارتقث این عامل برنامه اگر 

دف در این راه ه کوشاد تا اصوا دفاعی را با از بین بردن ایمان و اعتقاد به نرام تضعیف نماید. می

ه از اصالی دشامنان معطوف بر از بین بردن نمادگی دفاعی رزمندگان اسالم و جدا کرن مردم جامع  

هاى بارز رزمندگان اسااالم، برگزیدن از ویژگاباشااد. چرا که طلبی میفرهنگ جهادی و شااهادت

فَثُوهئِکَ مَعَ اهَّذینَ انْعَمَ اهلَّهُ »قرنن مجید فرموده:نخرت بر دنیا و فرهنگ اسااتقباا از شااهادت اساات. 

ننان همنشااین کسااانا خواهند بود که خدا، «. حینَعَلَیْهِمْ مِنَ اهنَّبِیّینَ وَاهصاايدیقینَ وَاهشاااهَدابِ وَاهصااَّاهِ
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)سوره مبارکه نسث، نعمت خود را بر ننان تمام کرده اسات، از پیامبران و صدّیقان و شهدا و صاهحان.  

 (84نیه شریفه 

 : یشناسروش
تواند این تحقی  برمبنای دسااتاورد و نتیجه تحقی ، از نوع کاربردی اساات یعنی نتایج نن می 

های دفاعی جمهوری اسالمی ایران وشورای امنیت ملی قرار گیری در سازمانتصامیم  مبنای عمل و

تحلیلی است. چون محق  نه تنها در یک مرحله از  -روش تحقی  از نوع پیماشای،توصیفی و  گیرد.

پردازد، بلکه تثثیرات متییر مسااتقل )جنگ فرنیند انجام کار به شااناسااایی و توصاایف جنگ نرم می

تابع )جامعه اسالمی و اصوا نن( نیز پرداخته و راهبردهای مقابله با ننها را نیز پیشنهاد  نرم( بر متییر

های موردنیاز، با رویکرد نمیخته )کمی و کیفی( داده اسااات. همچنین این تحقی  برمبناای نوع داده 

 است.انجام شده

ی نورو مطاهعه میدانی، جمعای های الزم با استفاده از دو روش مطاهعه کتابخانهدر این تحقی ، داده

برداری و در روش میدانی از ابزار برداری و همچنین نُتای از ابزار فیشاند. در روش کتابخانهشده

 نامه استفاده شده است.پرسش

 49-49جامعه نماری تحقی  حاضار را، دانشاجویان ورودی ساا تحصیلی    جامعه و نمونه آماری:

اند که تمام زوایای نفر تشکیل داده 111اه ادیان و مذاهب به تعداد دانشیاه عاهی دفاع ملی و دانشی

گویی صاحیح به سلاالت تحت پوشش قرار دهند و با استفاده از فرموا کوکران  تحقی  را با پاسا  

ای نفر باه عنوان حجم نمونه تعیین گردیدند برای تعیین اندازه نمونه از تخمین فاصاااله  22تعاداد  

 ران استفاده شده است.میانیین و فرموا کوک

 

 𝑛 =
100×1/962×0/24

99×0/02+ 1/962 ×0/24
=  

92/20

3/68
= 25 

 

 

از طری  جدوا مربوطه محاسبه  %42با ضاریب اطمینان  2

واریانس جامعه نماری از روی تحقی  انجام گرفته شده از  ،دباشیم 1948شاده اسات. که مقدار نن   

 قبل تعیین شده است.

 به توجّه با تحقی  این گیریاندازه ابزار به بخشیدن روایی و پایایی ها:تعیین روايی و پايايی داده

 : است گردیده تعیین ذیل شده رعایت موارد

 : مدارک و اسناد روایی و پایایی نییتع -اهف
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ی ایگو دیگرد برداریبهره  یتحق نیا در هانن از کهی مدارک و اسااناد : مدارک و اسااناد پایایی( 1)

 نررمقابله با جنگ نرم تبادا زمینه در نررصاحب افراد با.هساتند   یتحق موردنرر میمفاه و رهایمتی

ی هاشپژوهدفتر  توسط شده منتشر معتبر نشریات و کتب از نیهمچن و مدارک و اساناد  از. دیگرد

ده ش اساتفاده  موضاوع  با مرتبط اینترنت در موجود مقاالت نیهمچن وی علم مراکز یرید و فرهنیی

 .  است

و همچنین سااخنان مقام  معتبر کتب مانندی مدارک و اسااناد از اسااتفاده :مدارک و اساانادیی روا( 2)

 هم و بوده صاااحب نرر افراد دییتث مورد هم که موضااوع با رابطه اهعاهی(درمعرم رهبری )مدّ ظله

 که ه،نمد عمل به قاتیتحق از حاصله مختلف و معتبر مدارک و اساناد  انتخاب. دارندی کاربرد جنبه

 ویی روا هذا بود؛ خواهند برخوردار الزم پایایی از بودن اوا دست علت به موصوف مدارک و اسناد

 .دارد وجود نن تکرار تیقابل

 :پرسشنامهیی روا و تعیین پایایی - 

 افزارنرم از استفاده با و کرونبا  نهفای ضاریب  از نامهپرساش  پایایی جهت: نامهپرساش  پایایی( 1)

SPSS توجه با رای نزمون هر (پایایی) ثبات که استیی توانا نیای دارا نمار نیا. است شده استفاده 

 اریبس حد تا تواندیمی ژگیو نیهم به توجه با نیهمچن و دهد نشان هایسلاای درونی همبستی به

 یکرته طیف صورتبه نامهپرسش اینکه به نرر. باشد هم سلاای سر یکیی روا دهندهنشانی ادیز

 برای روش ترینمناسااب جهت همین به باشااد،می ساانجینیرش نوع از واقع در و شااده طراحی

 :  است کرونبا  نهفای ضریب پایایی، ضریب محاسبه

 

 فرموا این در K واریانس مجموع     و کل واریانس  نامه،پرسااش ساالاالت تعداد 

 .است نامهپرسش سلاالت از یک هر

 از دامک هر برای شده محاسبه همبستیی ضارایب  نیهمچن و نامه،پرساش  کل برای پایایی ضاریب 

 هب نرر. شاده است  محاسابه  کرونبا  نهفای ضاریب  متییر هر به مربو  سالاالت  یا هامقیاس خرده

 ضرایب و باشاد می 4/1 مقاالت پژوهشای  هاینامهپرساش  برای الزم پایایی ضاریب  حداقل اینکه

 گرفت نتیجه توانمی صورت نن در باشد، باالتر مقدار این ازی ستیبا شاده  محاسابه  کرونبا  نهفای

 .  است برخوردار الزم پایایی در این مقاهه از استفاده مورد نامهپرسش که
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 های تحقیق ها و یافتهداده لیوتحلهیتجز
زایی( افمردم و بصیرتاحتماالن راهبردهای فرهنیی )جلب اعتماد  تجزیه و تحلیل فرضیه اوا:

 از منرر قرنن کریم راهبردهای برترساز مقابله با جنگ نرم هستند.

 ها:اهف( تعریف فرض

افزایی( از منرر قرنن کریم فرض صاافر: احتماالن راهبردهای فرهنیی )جلب اعتماد مردم و بصاایرت

 راهبردهای برترساز مقابله با جنگ نرم نیستند.

افزایی( از منرر قرنن کریم بردهای فرهنیی )جلب اعتماد مردم و بصاایرتفرض مقابل: احتماالن راه

 راهبردهای برترساز مقابله با جنگ نرم هستند.

  های فرض اوا های مطرح شده در شاخصپاس توزیع فراوانی مربو  به جدوا          

 توصیف:  ب(

نفر  22باا توجاه باه جاداوا و نمودار فوق، نتاایج حااصاااله مبین این مطلب اسااات که از تعداد       

نفر گزینه زیاد،  1نفر گزینه خیلی زیاد،  11ن تعداد به طور میانیی شااوندگان )جامعه نمونه(پرسااش

 اند.دهکم را انتخاب نمو یلینفر گزینه خ 1 و تعداد نفر گزینه کم 1تعداد  نفر گزینه متوسط 9تعداد 

 افراد جامعه نمونه )اکرریت مطل ( معتقدند %48بنابراین نتایج حاصاله بیانیر این واقعیت است که  

افزایی( از منرر قرنن کریم، راهبردهای کاه راهبردهاای فرهنیی )جلاب اعتمااد مردم و بصااایرت    

 برترساز مقابله با جنگ نرم هستند.

 ه صورت زیر محاسبه کردفوق را ب یهامیانیین و واریانس داده توانیم

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
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 میانیین:

 

 واریانس:

 

                                                                 انحراف معیار:   

در این پژوهش جهت بررسای تصااادفی   :اولآزمون فرضتیه  ج( 

ده شمربع )نزمون خی دو( استفاده  -های تحقی  از نزمون کایهای نمونه نماری فرضیهنبودن پاس 

 است.
 جدول محاسبه آماره آزمون فرضیه اول

ف
ردی

 

 رتبه

 فراوانی

 مشاهده شده

ij
fo

 

 فراوانی

 مورد انتظار

ij
fe

 

 نیانگیانحراف از م

ijij
fefo 

 

 نیانگیمجذور انحراف از م
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2)( ijij fefo 
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 6/7 62 2 5 00 خیلی زیاد 0

 8/0 9 6 5 8 زیاد 6

 6/1 0 -0 5 4 متوسط 6

 6/6 02 -4 5 0 کم 4

 6/6 02 -4 5 0 خیلی کم 5

 2/05 - - 65 65 جمع

 

 فراوانی مورد انترار: 
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ه نجا که نمارندست نمده در باال، از هبا توجّه به مقدار بحرانی و مقدار نماره نزمون ب تصمیم گیری:د( 

1، در ناحیه 12/1و سطح معنی دار  9نزمون با درجه نزادی 
Hگیرد و از مقدار بحرانی جدوا قرار می

عوامل کلِی فرهنییِ جلب  نیگردد، بنابرامی دیتر اسات، هذا فرضایه صافر رد و فرضیه ادعا تائ   بزرگ

 چون .افزایی از منرر قرنن کریم راهبردهای برترسازِ مقابله با جنگ نرم هستند.اعتماد مردم و بصیرت
2 ده نن است که بین دو صفت متییر بستیی وجود دارد، برای محاسبه شدت نن)ضریب نشان دهن

 شود:  توافقی ( از فرموا زیر استفاده می

6198/03842/0
256/15

6/15
2

2








n

C



 

عوامل فرهنییِ جلب اعتماد مردم و بساااتیی )ضاااریب توافقی( بین همیعنی شااادت ضاااریاب  

 بوده است.   %41/81میزان افزایی با راهبردهای برتر ساز به بصیرت

 تجزيه و تحلیل هدف دوم:

نمایی و ارعاب و ارهاب( از منرر قرنن کریم فرضااایاه دوم: احتمااالن راهبردهاای دفااعی )قادرت     

 راهبردهای برترساز مقابله با جنگ نرم هستند.

نمایی و ارعاب و ارهاب( از فرض صااافر: احتماالن راهبردهای دفاعی )قدرت ها:اهف( تعریف فرض

 کریم راهبردهای برترساز مقابله با جنگ نرم نیستند. منرر قرنن

نمایی و ارعاب و ارهاب( از منرر قرنن کریم فرض مقاابال: احتمااالن راهبردهاای دفااعی )قادرت      

 راهبردهای برترساز مقابله با جنگ نرم هستند.
                                                           

 های فرضیه دومپاس  های مطرح شده در شاخصتوزیع فراوانی مربو  به جدوا 
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با توجه به جداوا و نمودار فوق، نتایج حاصااله مبین این مطلب اساات که از تعداد توصتتیف: ب( 

نفر گزینه  12نفر گزینه خیلی زیاد،  2ن تعداد به طور میانیی شوندگان )جامعه نمونه(نفر پرسش 22

کم را انتخاب یلینفر گزینه خ 1 و تعداد نفر گزینه کم 1تعداد ، نفر گزینه متوساااط 8زیاد، تعداد 

 اند.نموده

 افراد جامعه نمونه )اکرریت مطل ( معتقدند %81بنابراین نتایج حاصاله بیانیر این واقعیت است که  

برترسااااز نمایی و ارعاب و ارهاب( از منرر قرنن کریم، راهبردهای که  راهبردهای دفاعی )قدرت

 مقابله با جنگ نرم هستند.

فوق را به صاااورت  یهامیانیین و واریانس داده توانیم

 میانیین:          زیر محاسبه کرد:

 واریانس:

 انحراف معیار:

 

 های تحقی  از نزمون های نمونه نماری فرضیهدر این پژوهش جهت بررسای تصادفی نبودن پاس   ( 

مربع )نزمون خی دو( اساااتفاده  -کاای 
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 فراوانی مورد انترار: 

  نماره نزمون: 

05/0            41 rdf                    
4/16

)(

1

2

2 





k

i i

ii

Fe

FeFo


 

 

49/92نقطه بحرانی :     

4,05/0

2

,   df             

   94/4=2         ،        2=9/18مقدار بحرانی محاساابه شده

 )نزمون(

 

 

 

 

 

 

 تصمیم گیری:د(

نجا که نماره نزمون با درجه نبا توجّه به مقدار بحرانی و مقدار نماره نزمون بدساات نمده در باال، از 

1، در نااحیه  12/1و ساااطح معنی دار  9نزادی 
Hتر بزرگگیرد و از مقدار بحرانی جدوا قرار می

نمایی و عوامل کلِی دفاعیِ قدرت نیبنابرا گردد،می دیاسات، هذا فرضایه صافر رد و فرضیه ادعا تائ   

 چونارعاب و ارهاب از منرر قرنن کریم، راهبردهای برترساز مقابله با جنگ نرم هستند. 
2  نشان

رد، برای محاسبه شدت نن)ضریب توافقی( دهنده نن است که بین دو صفت متییر بستیی وجود دا
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 و پیشنهاد یریگجهینت

 :گیرینتیجهالف ـ 

                                         شااارایط محیطی را تیییر داده، بلکه مفاهیم و                                            انقالب اساااالمی ایران باه مراابه گفتمان، نه تنها   

                                                                                     های نوینی را توهید کرده است که یکی از ننها جنگ نرم و راهبردهای مقابله با نن است. حاا      نرریه

             های نرری غرب             ها و چهارچوب                                           دنباا راهبردهای مقابله با جنگ نرم در انیاره            نویساااندگان به     ننکه 

                                               دهای ارزشاامند از طرف خداوند برای ما توسااط پیامبر                    ساااا پیش، این راهبر      1911          گردند. در   می

                                            مکرم اسالم و در کتاب نسمانی فرستاده شده است.

                                           ن    های جامعه ما برای مقابله با جنگ نرم، مخصوصان از                                         هیکن تبلییات غربی مانع از شاناخت توانمندی 

                 شااده در کتاب دینی                                                                  منرر قرنن کریم شاده اساات. محققین جهت توجه به راهبردهای مقابله مطرح  

                                                                                 مسااالمااناان یعنی قرنن کریم در دو بعاد فرهنیی و دفااعی، محورهاای توکل بر خدا و توجه بر      

                                                                            هاای اخالقی و همچنین نماادگی برای دفاع و نمادگی برای جهاد و شاااهادت را محور قرار       ارزش

      اند.     داده

جنگ سااخت  به صااورت صااد در صااد جاییزین توانیم بیوییم که جنگ نرمهرچند اکنون می

نشده است اما به طور حتم، پیش، به هنیام و پس از جنگ نرم، دفاعی و نرامی شدن فضای حاکم 

دور از ذهن نخواهد بود. با این وجود نیاه ما در این حوزه در هنیام ارزیابی  بر روابط کشاااورهاا 

وده و دفاعی بتثکید بر دو حوزه فرهنیی  تثثیرات جنگ نرم بر جامعه اسااالمی از منرر قرنن کریم،

کارهای مناسب برای مقابله با اسات که تمرکز اصلی دشمن نیز بر همین دو محور استوار است. راه 

جنگ نرم در این اسااات که واقعیت جنگ نرم علیه اساااالم و حکومت دینی پذیرفته شاااود. باید  

الم سسااتیز افرهنگ ظلم پذیرفت که تضااد ذاتی بین فرهنگ اساتکباری و مادی غرب از یک ساو،   

گذاران نرام ساالطه را وادار خواهد ساایاساات ( و از سااوی دییراهلل علیه و نهه)صاالیناب محمدی

اوهین گام در مقابله با جنگ نرم دشااامنان  سااااخات تاا باه مقاابله با فرهنگ اساااالمی برخیزند.    

اعتمادساازی اسات که راه نن در خصاوص مدافعان اساالم و نرام اسالمی انجام خدمات صادقانه     

قع ماهی اسااات. راهکارهای  دییر برای جلب اعتماد مردم صاااداقت در گفتار و همچنین بدون تو

 امانتداری است.  

ترین عامل فرهنیی و حرکت صااحیح در جنگ نرم، داشااتن شااناخت صااحیح، درک درساات  مهم

بخش انسااان از داشااتن و بصاایرت اساات. بصاایرت چراغی اساات که همواره روشاانیر و نجات  
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صواب تشخیص داده محوری راه صواب را از نادهد تا با ح ان قدرت میها است و به انسگمراهی

نمایی و نمادگی در خصوص راهبردهای دفاعی باید گفت که در عامل قدرت و راه ح  را برگزیند.

توان قدرت نرم را یابد و نمینرامی باید توجه داشات که قدرت نرم در کنار قدرت سخت معنا می 

حفاظت از منافع مادی و  ر کرد و این دو نوع قدرت هم،وشانی دارند.بدون قدرت نرم سخت تصو

هااای قرنن کریم نیز همواره مورد توجااه قرار گرفتااه و قرنن کریم بااه معنوی فرد و اجتماااع نموزه

 ارهاب و ارعاب دشمنان از هرگونه تحرکات مخرب و ایجاد تنش در جامعه اشاره دارد.

 :ب ـ پیشنهادها

 گردد:منرور پیشنهاد میبرای حصوا به این 

 مندی از قدرت توحیدیدر نرام اسالمی باید بر ضرورت ایمان و توکل به خدا به منرور بهره -اهف

 تثکید فراوان صورت گیرد.

در جامعه اسالمی باید بر ضرورت صداقت در گفتار و مبادی اخالقی و رعایت ننها در جامعه  -ب

د بیشتری انجام گردد. توصیه قرنن کریم نن است که مبلیان اسالمی، به منرور افزایش پایداری تثکی

 دین، در قباا انجام رساهت دینی، نباید چشمداشتی مادی از مخاطبان داشته باشند.

های شاعائر اساالمی و مذهبی نریر عاشورا و اعتکاف برای شستشوی روح   ارتقث جاییاه ارزش - 

 و توکل بر خداوند الزم و واجب است.

های فرهنیی جمهوری اسااالمی اشاااعه فرهنگ ناب اسااالم محمدی از طری  رایزنی  ترویج و -د

 ایران در جهان باید مد نرر قرار گیرد.

        ل تعیین          های از قب              گیری از برنامه                                                         اهقاب تفکرات اسالمی در بین مردم و هزوم تبعیت مذهبی با بهره -ه 

          های جمعی.              شده توسط رسانه

                                                  پذیری باید نقا  ضعف جمهوری اسالمی ایران که بیشترین                           برای کاهش شادت تهدید و نسیب    - و

    11                                       شاوند، شاناسایی گردد تا حوادو مشابه فتنه                                          ضاربات را در فعاهیت جنگ نرم غرب متحمل می 

              وقوع ن،یوندد.  به
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 منابعفهرست 

 (.1941پور)قرنن کریم، ترجمه استاد ابواهفضل بهرام -

قابل ، "21/2/1941 اساتید دانشیاه تهران دیدار دانشجویان ومجموعه بیانات در "، () ایامام خامنه --

 .farsi.khamenei :دسترسی در

قابل دسترسی   ، "    18 / 2 /  91                                              مجموعه بیانات در دیدار با اعضاای بسیج دانشجویی  "، () ایامام خامنه -

 farsi.khamenei.ir :در
   92بسیج، ساا نهم، شماره  مطاهعاتفصلنامه  "قدرت نرم و انقالب اسالمی" ،(1912) افتخاری، اصیر -

و علوم  فرماندهی و ستاد تهران دانشاکده و پژوهشکده  "کاهبد شاکافی تهدید "(،1912) افتخاری، اصایر  -

 س،اه.  و امنیت ملی مرکز مطاهعات دفاعی –دفاعی 

 اه.  پی ، تهران، انتشارات"تهاجم فرهنیی، ناتوی فرهنیی تهدید نرم،" ،(1914امیری، ابواهفضل ) -

 "تهدیدات نرم با اهیوی تقابل استراتژیک ایاالت متحده در برابر ایران"( 1914علمداری، ساهراب) انعامی -

 ، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری.24و28فصلنامه تخصصی گزارش جمهور، شماره

 () امام حسینداشیاه ، "های علمیهای عملی تا یافتهارتبا  اقناعی از نموزه"(1941حسینی،حسین) -

 .ی فرهنییهاپژوهشترجمه پارساییان و اعرابی، دفتر  ،"دیریت راهبردیم"( 1444)ر فرد ن ،دیوید -

انتشااارات دانشاایاه امام ، "نوشااته هنون، اهکساااندر کاربرد قدرت نرم"(1911)(روحانی، محساان)مترجم -

 ()صادق

 ، انتشارات داعا."جنگ نرم استکبار تدوین راهبردهای مقابله با"(، 1942نژاد، حسین،)عصاریان -

معاونت پژوهشاای دانشاایاه نزاد  "نرم جمهوری اسااالمی و قدرت" (1914محمود رضااا ) گلشاان پژوه، -

 اسالمی دفتر گسترش توهید علم.

 معاونت فرهنیی اجتماعی بسیج. "لدرت و جنگ نرم از نرریه تا عمق"»(1911حجت) ،مرادی -

 ، تهران، انتشارات ساقی."نرم، قدرت نرمجنگ " (،1911مرادی، حجت ) -

 ، انتشارت نوای قرنن."جلدی 29تفسیر نمونه "(، 1919مکارم شیرازی، ناصر،) -

فصاالنامه علمی، تخصااصاای  "مبانی مثموریت ساا،اه در مقابله با تهدیدات نرم" (1914نایینی،علی محمد) -

 .()دانشیاه امام حسین  21شماره  2ساا  عملیات روانی

 ، انتشارات دانشیاه عاهی دفاع ملی."جنگ نرم از نیاه قرنن کریم"(، 1941فرد،زاهد )یانهاشم -

 ،"هیبراا دموکراسی های اساالمی و بررسای تطبیقی قدرت نرم در گفتمان "(. مقاهه 1914) جعفر یوسافی،  -

نرم. قدرت  از مجموعه مقاالت همایش بساایج و) غربی مفهوم قدرت نرم در گفتمان اسااالمی و معنی و

 چا  اوا.( )دانشیاه امام صادق –تحقیقات بسیج  پژوهشکده مطاهعات و
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