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چكیده:
پاسخ به اين سثال كه انواع قدرت نرم از ديدگاه قرآن كريم كدام است و اسمشاان چیسات هادف
مقاله حاضر است .الگوی اسالمی و بومی فرا نظريۀ دو فطارت اماام خمینای (ره) بارای انضامامی
نمودن انواع قدرت نرم انتخاب گرديد .حاصل مراجعه به تفاسیر و بررسی گزارههای مرتبط اين شد
كه میتوان گفت قرآن كريم قدرت نرم را در دو نوع حقیقی و كاذب توصایف نماوده اسات .ناوع
حقیقی متّصف به متعالیه در مقابل كاذب و وهمی موصوف به متدانیاه اسات .متعالیاه اسات چاون
خاستگاهش علۀ العلل هستی است ،فرد و جامعاۀ باار يافتاه باه محضار خادای سابحان و متعاالی
گرديده ،آن را از طريق تمسک به ارزشهای مورد تأكید قرآن كريم و دوری از ضد ارزشها تولیاد
میكند .هرچه شدّت و غالظ اين حضور و تقرب متعالیتر و درونی كردن ارزشهای الهی عمیقتر
باشد ،ذات هستیبخش ممكنات را در چارچوب نظام آفارينش باا آنهاا هماهناگتار و هماراهتار
میكند .اين فرآيند تا آنجا تعالی میيابد كه بهمثابۀ «مثل االعلی» الهی گونه قدرت نرم متعالیه جلاوه
مینمايد.
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مقدمه:

قدرت را توان تأثیرگذاری روی رفتار ديگران و وادار كردن آنان به تبعیت مینامناد .از ايان رو از
ديرباز مورد تأمل قرار گرفتاه اسات .كشاوری قدرتمناد اسات كاه از تاوان تأثیرگاذاری بیشاتری
برخوردار باشد .زمانی قدرت مشروع بر اسا

اين فرمول تعريف میشد:

(جمعیت  +سرزمین +حكومت +حاكمیت) (برنامه  +اراده جنگیدن)= قدرت مشروع
امّا در حال حاضر اين فرمول پاسخگو نیست و نیاز به محافظ دارد .اين محاافظ عباارت اسات
از :افكار عمومی  +آگاهی و اطالعات  +قدرت تولید اطالعات  +قدرت انتقال آن به افكار عمومی.
امروز كسی با بشار اسد در سوريه میجنگد كه متقاعد شده از اين طريق میتواند باه بهشات رود.
اين متقاعدسازی در سايه فرمول مذكور است كه از آن میتوان به قدرت و شایوه متقاعدساازی ياا
محافظ منابع و جريان اعمال قدرت ياد كرد .دغدغه ذهنی مستمر انسان نسبت به چیساتی محاافظ
منابع و جريان اعمال قدرت و فهم سرشت آن ،ارائه نظريۀ قدرت نرم را در پی داشته است.
به دلیل وجود تفاوتها در مبانی ،نظريات غربی نمیتواند با انديشاه اساالمی ساازگار باوده و
كارايی الزم را داشته باشند؛ بنابراين تبیاین مفهاوم قادرت نارم و ارائاه چاارچوبی باومی و دينای
ضروری است .از سوی ديگر جنگ نرم رقیاب سابب باروز مساائل و مشاكالت عدياده در نظاام
جمهوری اسالمی ايران شده است .حركاتهاای ساازمان يافتاه رقیاب ،باه دلیال وجاود زمیناه و
بسترهای مناسب داخلی ،به سرعت رشد و نمو كرده و معضالت فراوان اجتماعی و فرهنگای را در
عرصههای داخلی و بینالمللی ايجاد میكنند؛ نظريه آنها در جامعه اسالمی مطرح ،تدريس میشود
و مورد بحث و گفتگو قرار میگیرد و در برابر اين نظريهها ،نظريه بومی هم وجود ندارد تاا ديگار
محققان بر مبنای آن راهبرد و راهكارهای مناسبی برای مقابلاه باا تهديادات و جناگ نارم تهیاه و
تدوين كنند.
اين مسئله مهم با توجه به تأكیدات متفكر و انديشمند بزرگ اسالمی مبنی بار ايانكاه «آياات
كريمه قرآن در اختیار ماست؛ اينها را بايد تئوريزه كنیم؛ به شكل نظريههاا و مجموعاههاای قابال
تشعب ،قابل استفاده و قابل استنتاج دربیاوريم و در اختیار همه بگاذاريم؛ هام در اختیاار خودماان
برای برنامهريزی ،هم در اختیار مخاالفین ،هام در اختیاار استفسااركنندگان؛ »...و ايان توصایه كاه
«بررسی و نقد نظريههای رايج دنیا ،بدون انفعال [صورت گیرد]» (اماام خامناهای (مدظلاهالعاالی):
)1391/11/14؛ از يک سو و تكلیف و انگیزه دينی از سوی ديگر ،اقتضا میكند ،بررسای شاود كاه
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انواع قدرت نرم از ديدگاه قرآن كريم كدام است و اسمشاان چیسات؛ مطلاوب قارآن كاريم كادام
است؟ همچنین با توجه به ابعاد جديد قدرت بهويژه قدرت نرم با كمک كدام چارچوب فرا نظاری
با رويكردی تأسیسی و تحقیقی بنیادی بايستی مفهومسازی كرد؟ پاسخ به ايان پرساشهاا دغدغاۀ
پژوهش حاضر است.
اهمیت و ضرورت:
اهمیت و ضرورت تحقیق از دو منظر ايجابی و سلبی قابل بررسی است:
 -1ايجابی:
الف -ضرورت نظری :انسجامبخشی به نظارات و مفااهیم مارتبط باه موضاوع قادرت نارم و
پیشنهاد چارچوبی نظری و بومی ،برطرف كردن خأل موجود جامعه علمی ،برای نیل به اجماع نظر؛
همچنین تولید كردن معنای مناسب و مطلاوب باومی و عملیااتی شاده از قادرت نارم و رهنماون
ساختن جامعه علمی.
ب -ضرورت كاربردی :كمک به توسعه نظری و عملیااتی ايان مفهاوم و باهتباع آن امنیات و
افزايش ضريب امنیت ملی؛ ارائه چارچوبی بومی مرتبط با قدرت نرم از ديدگاه قرآن كريم بهعناوان
گام نخست برای طراحی يک راهبرد ملی مناسب و كارآمد در راستای توانمندسازی تولیدكننادگان
و كارگزاران قدرت نرم بهمنظور ايفای نقش و مشااركت در عرصاۀ انجاام وظیفاهای خطیار بارای
دولت اسالمی.
پ -ضرورت راهبردی :قدرت نرم از جمله مفاهیمی است كه برنامه عملیااتی اولیاه بارای آن
طراحی شده و در دستور كار برخی از ارگانهای رسمی جمهوری اسالمی اياران نیاز قارار گرفتاه
است .اين در حالی است كه ابعاد نظری آن ،آنچنانكه شايسته و ضروری مینماياد ماورد بررسای
قرار نگرفته است .به همین دلیل از حیث راهبردی با اشكال اساسای آگااهیبخشای روبارو اسات.
جامعه به دلیل عدم آشنايی با اين مقوله آمادگی الزم برای همراهی با مجريان و يا مساعدت ايشاان
از طريق تحمل مشاكالت و پرداخات هزيناههاای الزم در مقاام اجارا را نادارد .از ايان رو ارائاه
چارچوب بومی مرتبط با قدرت نرم از ديدگاه قرآن كريم از حیث آگاهیبخشای و ارتباا اقنااعی
مطلوب ،ضروری است؛ از اين رو فهم قرآنی قدرت نرم بر طراحی «برنامه عملیااتی قادرت نارم»
مقدم میباشد .منظور از فهم بومی در اينجا ،فقط «شناخت بومی» نیست بلكه مجماوع اقاداماتی را
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شامل میشود كه اين پديده را برای «جامعه اسالمی ايران» معنادار سااخته و ناوعی دغدغاه و نیااز
مشترک را پديد میآورد.
 -2سلبی :در صورت فقدان چارچوب نظری قدرت نرم از ديدگاه قرآن كاريم پیامادهای زيار
متصور است:
يک ا بازخوانی اسالمی نظريه قدرت نرم برای بهرهگیری از اين پديده در موضاوعات مهمای
چون «بومیسازی علوم انسانی» و «استحكام ساخت درونی نظام جمهاوری اساالمی اياران» كاافی
نیست؛
دو ا وجود خأل چارچوب نظری درباره مسائل مستحدثهای چون قدرت نرم از ديادگاه قارآن
كريم و استفاده جامعه اسالمی از نظريه غربی بهمنظور تحصیل قدرت ،مطلوب نیست؛
پیشینه تحقیق :دغدغه پرداختن به مفهوم متعارف «قدرت نرم» در فضای گفتمانی موجود ،در میان
برخی از مراكز حوزوی و دانشگاهی و بهتبع آن پژوهشگران عالقهمناد باه توساعه نظاام اساالمی
بهويژه در ابعاد ملی و امنیتی در اين حوزه ،وجود دارد؛ اما به لحاظ موضوع و محتوا بهطاور عماده
به چیستی و چرايی نظريه غربیها درباره موضوع پرداختاهاناد و باه اقتضاای بحاث باا اساتناد باه
آموزههای دينی بازخوانی اسالمی نمودناد .اتخااذ روش مبتنای بار «باازخوانی» باهجاای برداشاتن
گام های جدیتر برای تولید نظريه بار چاارچوب و ضاعف نظاری و توقاف در شاناخت و نقاد،
پژوهشگر را بر آن داشت بهمنظور برونرفت از اين وضعیت با عنايت باریتعاالی باا قارآنپژوهای
چارچوبی مفهومی از انواع قدرت نرم استنتاج و پیشنهاد كند.
هدف تحقیق :كشف انواع قدرت نرم از ديدگاه قرآن كريم هدف تحقیق حاضر است.
سؤال اصلي :انواع قدرت نرم از ديدگاه قرآن كريم كدماند و نامشان چیست؟
نوع تحقیق :تحقیق حاضر كیفی ،به لحاظ ماهیت اكتشافی و با توجه به هدف بنیادی و موضوع
مدار است.
روش تحقیق و روش تجزیه و تحلیل دادهها :از روش تفسیری ،فرانظريۀ دو فطرت ،نظريۀ داللت
بهويژه قسم مطابقی آن و قیا

استنبا برای پاسخگويی به سثال تحقیق استفاده شد .باا توجاه باه

سنخ شناسانه بودن تحقیق و مبتنی بودن بر داللت مطابقی ،نیازی به تأيید يافتههاا از ساوی جامعاۀ
نخبگی نبود (لکزايی .)95/11/23 :اما محقق بهمنظور استحكام و حصول اطمینان ،در مواردی اگار
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از داللتهای تضمّنی و التزامی كمک گرفته میشد ،برخی نخبگان ،كارشناساان از جملاه محققاین
پژوهشهای قرآنی پژوهشكده فرهنگ و معارف قرآن كريم مرتبط با موضوع را از طرياق مصااحبه
و پرسشنامه درگیر كرد.
تعریف قدرت نرم :در تعريفی پسینی چنانچه تأثیرگذاری الف بر ب در حالت فقدان ساتیز مناافع
صورت گیرد و از طريق تشويق ،ترغیب و...تحقق يابد« ،نفوذ» نامیده میشود و الاف را برخاوردار
از وضعی میسازد كه «اقتدار» نامیده میشود .اما آنگاهكه تأثیرگذاری الاف بار ب در حالات ساتیز
منافع صورت گیرد و از طريق اجبار و زور تحقق يابد؛ قدرت نامیده میشود .از ايان ناوع قادرت
اگر ناظر بر منازعات و تخاصمها باشد ،به «قدرت سخت» تعبیر میشاود و ناوع نخسات «قادرت
نرم» نامیده میشود .مرز مفهومی نفوذ و قدرت نرم در اين نكته است كه نفوذ میتواناد بار قادرت
سخت مبتنی باشد ( .)Nye,2004:5بنابراين قدرت نرم صرفاً توانايی انجام كاار ياا تواناايی كساب
نتیجه دلخواه نیست ،بلكه عبارت از توانايی شكل يا تغییر دادن ترجیحات يا اولويتهاای ديگاران
است تا بر اسا

آنچه ما میخواهیم فكر يا رفتار كنند (ره پیک،

.)44 :1387

در تعريفی بومیسازی شده قدرت نرم به توانايی تصرف در پديدههای هستی و هماهنگ كردن
آنها با خود ،شكل دادن يا تغییر ترجیحات يا اولويتهای ديگران در چارچوب سنتها و ضاوابط
حاكم بر نظام هستی برای رشد و كمال خود و ديگران در جهت قرب الهی اطالق مایشاود (اماام
خامنهای (مدظلهالعالی).)94/6/4 :
ادبیات و مبانی نظری:
قديمیترين مدرک درباره قدرت نرم به دوران كنفوسایو

برمایگاردد .ايان فیلساوف چینای از

الئوتسه بنیانگذار مذهب تائو پرسید :تائو چیست؟ الئوتسه دهانش را گشود ،ولای چیازی نگفات.
كنفوسیو

لبخند زد ولی شاگردانش گیج شدند .كنفوسیو

توضیح داد :الئوتسه در طريقت از ما

پیشی گرفت .در دهان او ،دندانی وجود ندارد ،بلكه تنها يک زباان اسات .قادرت نرمای بیشاتر از
قدرت سختی است ،اين است تائو.
با ظهور اديان ،بهويژه اسالم و گسترش سريع آنها در جهاان ،نقاش قادرت نارم برجساتهتار
گرديد و تبديل به يک عامل سرنوشتساز شد .اسالم نه بر اسا

قدرت سخت ،بلكه باا تكیاه بار

قدرت نرم گسترش يافات .از قارن شاانزدهم و شاكلگیاری نظاام ملات دولات و سالطه ياافتن
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انديشههای مادیگرايانه در غرب ،به تدريج قدرت نرم به فراموشی سپرده شد و ياا تحاتالشاعاع
قدرت سخت قرار گرفت.
اگرچه استفاده از اقناع بهجای اعمال زور ريشه تاريخی دارد ،اما استفاده خااص از ايان كلماه
برای اولین بار توسط پروفسور موالنا (محمدی )24:1387 ،و بعد توسط جوزف نای نظرياهپارداز
آمريكايی در مقالهای با عنوان «گمراهكنندگی استعاره انحطا » در نشريه آتالنتیک در ماار

1991

مطرح گرديد (گلشن پژوه،1387 ،ج .)33 :1جوزف نای معتقد است كه آمريكا دارای بازرگتارين
قدرت نرم جهان است .اگر آمريكا با توجه به شرايطی كاه دارد تنهاا  2درصاد از مباالن ناخاالص
داخلی را ،به برنامههايی اختصاص دهد كه هم آموزش داخلی را ارتقاء دهد و هم كمکهای ماثثر
و اطالعات مورد نظر را به خارج برساند ،به قدرتی متفاوتتر و عمیقتر از قادرت ساخت دسات
خواهد يافت؛ كه به آن قدرت نرم میگويیم.
قدرت نرم از نظر نای ،شیوه جديدی از اِعمال قدرت در مقايسه با شیوههای سنتی اسات كاه
موجب میشود يک كشور كاری كند تا كشورهای ديگر ،همان چیزی را بخواهند كه او میخواهاد.
وی اين امر را قدرت اقناع هم نامیده است (نای .)149 :1383 ،نای معتقد اسات وقتا هماه نظار
مشترک دارند و فقط بر سر چگونگ انجام كاری بحث دارند ،قدرت نرم م تواند مشاكل را بهتار
حل كرده ،يک كشور را در موقعیت ممتاز قرار داده و شانس ايفاء نقش مسلط را به آن بدهد .ناای
در  2114در كتاب خود با عنوان «قدرت نرم ابزار موفقیت در سیاست جهان» به تفصایل در ماورد
ماهیت قدرت ،منابع قدرت نرم (آمريكا و ديگران) و نحوه صحیح بهكارگیری قدرت نرم در داخال
و خارج توضیح داده است .وی همچنین در اين كتاب به پیشاینه تااريخی اساتفاده از قادرت نارم
اشاره میكند (نای ،بیتا.)147-163 :
هرچند مفهوم قدرت نرم در گفتمان غربی ،با انگیزه اصاالح تلقای ساختافزاراناه از قادرت
مطرح شده است ،امّا سبب پیدايش تلقی تازهای گرديده كاه تاا حادود زياادی باا اصاول انتقاادی
انديشمندان مسلمان از گفتمان غربی منطبق است .باه عباارت ديگار رويكارد نارمافزاراناۀ حامال
گزارههای انتقادی متعددی نسبت به قدرت سخت غربی است و اصالح قدرت بر مبنای اين اصول
جديد ،آن را به اصول معرفتشناختی پیشنهادی اسالم نزديکتر میسازد .از اين رو تعااريف ارائاه
شده بهرغم اينكه جامع و مانع نیستند امّا میتوان با ارائه انواع قدرت نرم از ديدگاه قارآن كاريم و
بیان نسبت آن با گزارههای بیرونی ،تصويری هدفمند ،نظاممند ارائه نمود .چناانكاه حضارت اماام
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(ره) به صراحت اظهار داشتهاند ،بنیان قدرت در نظام اسالمی بر دو ركن دين و مردم استوار اسات
و همین امر آن را از مكاتب بشری كه بهصورت افراطی به يكی از اين دو منبع اتكااء دارد ،متماايز
میسازد« .اسا

كار جمهوری اسالمی تأمین استقالل مملكت و آزادی ملتها و مبارزه با فسااد و

فحشا و تدوين قوانین است كه در همه زمینهها...با توجه به معیارهای اسالمی اصالحات الزم را به
عمل آورد كه اين اصالحات با مشاركت كامل مردم خواهد بود» (امام خمینی ،بیتا .)55:در تعبیری
رساتر میفرمايد« :چنانچه آن خط معنوی را رشد داديد يكیتان يک فوج میشويد .يک نفار ديگار
نیستید...يک قطره میشود دريا»(صحیفۀ نور ،ج .)47 :7در همین خصوص اسالمشنا

بزرگ قارن

تأكید دارند« :توجه به معنويت و ارتبا با خدا تاوان تصامیمگیاری و تصامیم ساازی را افازايش
میدهد و اين تحقق وعدۀ خدا و نصرت الهی است» (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)87/9/6 :
مباني قدرت نرم :برای شناخت نظريه قدرت نرم ،بررسی اجماالی مباانی آن ضاروری اسات .هار
مكتب امنیتی بر تعريف خاصی از هستی و انسان استوار است .برای نمونه ،پیروان مكتب ايدئالیسم
كه به لحاظ انسانشناسی از كانت متأثرند و انسان را موجود عاقل و نیکانديش میدانناد ،معتقدناد
كه اصل در اين جهان بر همكاری برای صلح و امنیت است و انسانها همانطاور كاه توانساتهاناد
بردهداری را ريشهكن كنند ،میتوانند جنگ و ناامنی را نیاز از باین ببرناد .تشاكیل دولات جهاانی
راهحل اصلی در تأمین امنیت جهانی است .اين در حالی است كه نگاه مادیگرايانه هابز به هستی و
ديد بدبینانه او به انسان ،سبب پديد آمدن مكتبی امنیتی ،متفاوت از مكتاب امنیتای كاانتی ،گردياد.
مكتب امنیتی رئالیستهايی مانند جوزف نای ،به لحااظ معرفاتشاناختی پلای میاان نگارشهاای
هرمنوتیک و پوزيتويستی است .روش شناخت رئالیستی نه مانند نگرش ماركس فقاط بار سااختار
تأكید میورزد و نه مانند جامعهشناسی ماكس وبر بر نقش كارگزار (فارد) تكیاه مایكناد .از منظار
رئالیستی ،عامل و ساختار در تكوين و تكامل هم مثثرند .معرفت ،مصون از سنجش تجربی نیست،
اما همین سنجش تجربی نیز در غیاب فهم ذهنی از توضیح پديدههای اجتمااعی عااجز اسات .باه
عبارت ديگر آزمون و خطا مكمل حد

ذهنی است و میاان عاین و ذهان ياک نسابت ضاروری

برقرار است .در اين نسبت تبیین علّی مقدم بار توصایف و تجاويز اسات (افتخااری-139 :1383،
.)137
مكتب رئالیسم نگاه مادی به هستی دارد و بر آن مادهباوری حاكم است .مادهباوری باه تكاوين
خودبهخودی هستی گفته میشود .بر اين اسا

همهچیز حتی خود خادا ،محصاول كااوش ذهنای
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انسان است .اين نگاه مادی به مقوالت عمیق ذهنی و خارج از تصاور خوانادن خداوناد ،زمیناه را
برای تبیین مادی بشر و رفتارهای او (لوياتان هابز) فراهم نموده است (همان.)149 :
اين مكتب به لحااظ انساانشناسای ،معتقاد اسات چاون انساان دارای سرشاتی غیرعقالنای،
خودپرست ،لجوج و خشن است ،پس اصل در اين جهان بر ناامنی است و دولاتهاا باياد تاالش
كنند تا ناامنی را مديريت كنند .اين مكتب قدرت را تولید كننده و نگهدارنده امنیت میداند .از نظار
اين مكتب همه جوامع به لحاظ طبیعت ناامنی كه دارند سعی خواهناد كارد باا افازايش قادرت از
آسیبپذيری خود بكاهند .از اين نگاه و بر اسا

نظريه تنازع بقاء داروينیسم اجتماعی ،دولتهاای

قویتر ،از امنیت بیشتری برخوردار خواهند بود .نتیجه ايانكاه رواباط افاراد و دولاتهاای واجاد
حاكمیت مشحون از خصومت و رقابتورزی است .با مفروضههای فاوق وقاوع جناگ ،حتمای و
اقدامات آرمانگرايانه حقوقی بسیار كم اثر است .از اين رو برای كااهش میازان خشاونتهاا باياد
ديپلماتها را به ابزارهای علمی و ديپلماتیک الزم (قدرت نرم) مسلح كرد .نظرياه قادرت نارم باا
چنین خاستگاهی با اين توجیه كه كارآمدی قدرت سخت همچون گذشته نیست ،برجسته گرديد.
تبارشناسي قدرت نرم در جامعه اسيمي :واژه قدرت نرم در منابع و متون اسالمی استعمال نشاده
است؛ اما مفهوم آن را بهوفور در قالب واژههايی مثل تعالی معنوی ،معنويات ،لطیاف و ...مایتاوان
يافت .چنانچه در خصوص مفااهیمی چاون سیاسات ايانگوناه باوده اسات .يكای از مهامتارين
دستاوردهای قدرت نرم اسالم برای مردم شبهجزيره عربستان ،برقراری جامعهای امن بود كه در آن
مردم نسبت به جان ،مال و نامو

خود احسا

امنیت مایكردناد؛ در حاالی كاه ويژگای اساسای

دوران جاهلیت ،حاكمیت هرج و مرج توأم با ناامنی شديد بوده است (رنجبر .)73 -4 :1384 ،ايان
جامعۀ امن بیش از هر عامل ديگری محصول جاذبه معنويت اسالم و رهبری الهی آن باود .مراحال
ظهور و بروز قدرت نرم در تاريخ صدر اسالم و دوران حكومات نباوی را مایتاوان باه ساه دوره
تقسیم نمود:
اول .زمینهسازی :طی آن پیامبر گرامی اسالم (ص) با توجه به نیازهای مردم يثرب ،با ماديريت
گسستهای اجتماعی «نیاز -پاسخ»؛ «خواسته -بايسته» و «آرمان -واقعیت» در جامعه آن روز اقدام
به ارائه الگويی مناسب از سیاست و حكومت مینمايند كه با ابتنااء بار ساازوكارهای نرمای چاون
ايثار ،استقامت ،وحدت ،تبعیت از رهبری و روحیه جهادی ،توانايی ايجاد صلح و ثبات و امنیات را
در جامعه دارد.
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دوم .تأسیس نظم نوين اسالمی :طی آن پیامبر (ص) از طريق تصدی زماام اماور مسالمانان در
مدينه و اعمال قدرت ،الگوی نوينی از صلح و امنیت را عرضه داشتند.
سوم .بحران :در پی رحلت رسول خدا (ص) از طريق احیاء گسساتهاای پیشاین و كامرناگ
شدن معنويت ،اين وضاعیت پديادار شاده و باه باروز نااامنی درون جامعاه اساالمی مایانجاماد.
نمونههايی از تاريخ اسالم بر فعال شدن اين گسستها در پی رحلت آن حضرت داللات دارد و در
پی آن گذار امنیتی منفی متأثر از سازوكارهای سوزاننده قادرت نارم شاكل گرفات .ساازوكارهايی
چون :تفاخر در مقابل تعبد ،قدرت ارزش در مقابل ارزش قدرت ،تقابل در مقابل تعامل و منافع در
مقابل مصالح .در دوران میانه هیچ راه ديگری جز توسل به شمشیر برای تساهیم در قادرت وجاود
نداشت و همواره با تولید نظريههای پسینی اهل حل و عقاد ،اساتخالف ،شاورا ،اساتیال و وراثاتِ
دولت خالفت ،بر حفظ اجتماع و يكپارچگی مسلمانان و لازوم تبعیات از سالطان و خلیفاه تأكیاد
میشد (افتخاری 21: 1384 ،و افتخاری.)31 :1389 ،
از قرن هفتم هجری حدود دو قرن دوره فترت است .از آن نظم سلطانی قابل توجه هم نشانی
نیست .پس از تشكیل سه امپراتوری عثمانی ،صفوی و گوركاانی نظام سالطانی و دولات خالفات
احیاء گرديد .دولت صفويه با رساندن نسب خود به امام موسی كاظم (ع) مشروعیتش را بر اساا
تشیع بنا كرد و در ظاهر از نظم دينی تبعیت مینمود؛ اما چالش میان سیاست دينی و نظم سالطانی
يكی از زمینههای وقوع نهضت مشاروطیت و انقاالب اساالمی گردياد (حشامت زاده-59 :1378،
.)57
پیروزی انقالب اسالمی در ايران دوره احیای دولت امامت را در پی داشته است .بنای حركات
جامعه بر اسا

اسالم حقیقی (نظم دينی) قدرتی را به منصه ظهور گذاشته كه دشامنانش از آن باه

قدرت نرم ياد كردند .اين حركت به سمتی است كه تصويری دواليه از پديده قدرت حاصل میآيد
كه صبغه نرمافزارانه آن بر مالحظات سختافزارانه مسلط است.
انواع قدرت نرم :نوع نگاه به مبانی در چیستی و چگونگی ساخت ،تولید ،نوع ،شیوههاا ،كااربرد و
استفاده از ابزارهای قدرت نرم تأثیر تعیینكنندۀ كیفای و كمای ،محتاوايی ،شاكلی و ظااهری دارد.
مبانی قدرت نرم شامل معرفتشناسی ،هستیشناسی ،انسانشناسی میشود .در حوزۀ معرفتشناسی
اگر كسی ابزار شناخت را فقط در حس و تجربه و عقل ابزاری میداند ،قدرت نرم را در قلمارو آن
به اثبات و ثبوت میرساند و ماورای آن را نمیتواند ثابت كند .قدرت نرم برای اين گاروه فقاط در
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قلمرو امور مادی معنا دارد .برخالف كسی كاه هماۀ ابزارهاای معرفتای را در نظار مایگیارد و از
نازلترين آن ،حس و تجربه تا مرحلۀ عالی؛ يعنی كشف و شهود عرفاانی عرفاا و عاالیتار؛ يعنای
وحی و كشف انبیاء و ائمۀ معصومین (علیهمالسالم) استفاده میكند.
همچنین قائل است كه تدبیر و تبیین عالیترين و كاملتارين ناوع قادرت نارم تنهاا از عهادۀ
خدای حكیم برمیآيد كه آفريننده انسان است و اين روش را در قالب آيات و امادادهای الهای باه
پیامبرش ارائه داده است .بیشک در حوزۀ هستیشناسی هم نگرشای كاه انساان را مساتقل فار
میكند با نگاهی كه انسان را موجودی وابسته به خدای سبحان میداند ،نمیتوانناد دربااره قادرت
نرم ديدگاه يكسانی داشته باشند .اگر انسان موجودی مستقل بوده ،به هیچ مبدأ به وجود آورنادهای
وامدار نباشد ،قدرت نرم خاص خود را خواهد داشت و اگر به سببی به نام خداوناد وابساته باشاد
كه او را به وجود آورده است ،قدرت نرم ديگری« .كُالًّ نُمِدُّ هَثُالءِ وَ هَثُالءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّکَ وَ ما كانَ
عَطاءُ رَبِّکَ مَحْظُورا» هر يک از اين دو گروه را از عطاى پروردگاارت ،بهاره و كماک ما دهایم و
عطاى پروردگارت هرگز (از كس ) منع نشده است (سوره اسراء.)21 :
به بیان روشنتر كسی كه خالقی برای خود قائل نباشد قدرت نرم او انسانمحور است و كسی
كه برای خود خالق بپذيرد و او را بشناسد ،قدرت نرم او با مخلوق بودن او و خالق بودن خدای او
متناسب است .انسان باورمند به خدا چاون مبادأ وجاودی خاود را خاالق قاادر متعاالی مایداناد،
نمیتواند آن مبدأ پیدايش خويش را لحظهای ناديده انگارد و در عاملیت و فاعلیات تولیاد قادرت
نرم مستقل از مبدأ فاعلی خود (خداوند) عمل كند (احمدی.)1395/9/22 :
دو نوع نگرش به هستی و گل سرسبد آن انسان وجود دارد؛ يک نگرش ،هويت انساان را هام
در ناحیه خلقت و هم در ناحیه تدبیر امور به غیر (خالق) وابسته میداند و نگرش ديگر كه تنهاا در
مرحله خلقت ،وابستگی انسان را به غیر خود میپذيرد و در مرحله تدبیر امور وی را مستقل فر
میكند .لذا در ارتبا با بحث قدرت نرم دو نتیجه كامالً متفاوت وجود دارد ،زيرا كسی كه خالقیت
و ربوبیت خداوند را نسبت به انسان پذيرفت ،منشاء اصلی (علۀ العلال) قادرت نارم را نیاز هماان
خداوند میداند؛ اما كسی كه فقط خالقیت خدا را پذيرفتاه و باه ربوبیات او بااور نادارد ،در واقاع
منشاء تولید قدرت نرم را میل و هوای نفس خود قرار میدهد .چناانكاه قارآن كاريم مایفرماياد:
«أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتخَذَ إِلَهَهُ هَوَئهُ » (سوره جاثیه.)23 :
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معادباوری و اعتقاد به اينكه هستی غايتی دارد و انساان زنادگی دوبااره خواهاد داشات؛ نگااه
خاص خود را به قدرت نرم خواهد داشت و اگر به حیات تازه و آخرت برای انسان ،باوری وجود
نداشته باشد؛ بايد قدرت نرم ديگری برای او تعريف كرد .وقتی انسان موجود ابدی و حیطه حیاات
او به عالم ماده محدود نشد و معاد را حق دانست و بازخواست و حساب و كتاب پس از مارگ را
حتمی و قطعی دانست ،معاد و حیات ابدی جزء واقعیاات زنادگی انساان شاد ،باياد قادرت نارم
متناسب با آن تشريع شود؛ در نقطۀ مقابل اگر كسی به چنین عقیدهای پايبند نبود و حیاات خاود را
موقت و در محدودۀ همین دنیا دانست قدرت نرمش متفاوت خواهد باود (لاک زايای.)94/3/17 :
قرآن كريم میفرمايد« :وَ قَالُواْ مَا هِ َ إِلا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَ نحَْیَا وَ مَاا يهُْلِكُنَاا إِلاا الادهْر» (ساوره
جاثیه.)24 :
در چنین تفكری ،هويت محدود مادی انسان ،اصل تلقی مایشاود و هار آنچاه پیارو امیاال و
خواستههای او باشد حق است ،هرچند واقعاً باطل باشد .در مقابل ،چیزی كاه بارای او ناخوشاايند
باشد ،باطل است ،هرچند واقعاً حق باشد «وَ عَس َ أَن تَكْرَهُواْ شَیئًا وَ هُوَ خَیرٌْْ لكُمْ وَ عَس َ أَن تُحِبُّوا
شَیئًا وَ هُوَ شَرٌّ لكُمْ» (سوره بقره .)216:بنابراين پذيرش يا نپذيرفتن اين حقیقت میتواند بار قادرت
نرم انسان اثر بگذارد و سهم تعیین كنندهای داشته باشد .با عنايت به دو مبانی ماذكور ،فرانظرياۀ دو
فطرت حضرت امام (ره) و منطق پاسخدهی قرآن كريم میتواند در ارائۀ يک چارچوب مفهومی در
قرآن پژوهی دربارۀ انواع قدرت نرم به كار آيد.
فرانظریۀ دو فطرت :فرانظريه دو فطرت امام (ره) از نظرياات بسایار مهام و تأثیرگاذار در عرصاه
علوم اسالمی و انسانی است .بر اسا

مبنای حضرت امام (ره) نوع اول هفات تیاپ نظرياهاناد و

ديگری يک نظريه (لک زايی .)1394 :مقصود ايشاان از فطرياات ،آن اماوری اساات كااه جاامیع
سلسله بشری در آن متفق باشاند و هایچ عاادتی ،ماذهبی ،محیطای و اخالقای در آن تاأثیر نكناد.
وحشیّت و تمدّن ،بدويّت و حضريّت ،علم و جهل و ايمان و كفر و ساير طبقهبنادیهاای سلساله
بشری ،امور فطريه را تغییر ندهد و آنچه اختالف بین آنهاست ،در اصل ،امر فطری نایست ،بلكاه
اشاتباه در مصداق است (امام خمینی (ره).)99:1378 ،
فطرت الهی ،فطرت اصلی و مخموره است ،زيرا كمال حقیقی است و به تبعی و اصلی تقسایم
میشود .اصلی عشق به كمال و تبعی تنفر از نقص كه بهتبع از كمال اسات و در اثار آن باه كماال
میرسد .فطرت دوم محجوبه است و به تبعی و عرضی تفكیک مایشاود .اصالی عشاق باه كماال
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وهمی مثل ثروت است و تبعی تنفر از نقص ،يعنی شامل هر آنچه مانع از دستیابی به ثروت اسات،
میشود (امام خمینی (ره) 177 :1366 ،و لکزايی.)1396 /9/18 :
انسانشناسی مدنظر امام (ره) بر اسا

مبانی حكمت متعالیه ،صاادر شاده اسات كاه اساتنبا

وجوه نظريات مذكور از آن منطقیتر خواهد بود .برحسب آنكه چه تعريفی از انسان ارائاه شاود و
چاه اساتعدادها و نیروهايی برايش تعريف شود ،نظريه قدرت نرم هم متفاوت میشود .كسی كااه
اناسان را مركب از جسم و روح میداند با كسی كه انسان را فقط موجودی مادی میبیناد ،دو ناوع
قدرت را برای انسان قائل میشوند .همچنین ،اين بحث به تاعريف از قاوای انااسان باازمیگاردد.
اينكه برای انسان چه قوايی و برای هركدام از قوا ،چه تاعريفی ارائه شود ،بااز در تعرياف قادرت
نرم نقش دارد (لک زايی.)1392/8/19 :
حضرت امام (ره) با توجه به قوايی كه برای انسان برشمرده ،هشات ناوع انااسان را مااعرفی
كردهاند .به نظر ايشان ،به لحاظ آفرينش ،غیر از عقل ،سه نیروی ديگر هم در وجود انسان هااست:
شهوت ،غضب و نایروی وهام و شیطنت؛ بنابراين در كنار عقل ،سه نفس ديگار هام وجاود دارد:
نفس بهیمی و حیوانی ،نفس سبعی و نفس شیطانی .ازاين رو ،باا تاوجه باه نوع تربیت ،انسانهای
مختلفی شكل میگیرند .يكی انسانی است كه رياست وجودش را قوه شهوانی و حایوانی باارعهده
گرفته و ديگر قوا در خدمت اين قوه قرار میگیرند .به نظر امام (ره) ،اين انسان به لحااظ وجاودی
بهنوعی حایوان ،مانند گااو تبديل میشود .گاو ،تمام همتش در زندگی صرف خاوردن و خوابیادن
میشود و صرفاً به دنبال تأمین نیازهای حایوانی اسات؛ يعنی در پی بقای خودش به لحاظ جسمی
است « .أَمْ تَحْسَبُ أَن أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِال كَالْأَنْعامِ بَالْ هُامْ أَضَالَ سَابیال» (ساوره
فرقان.)44 :
دسته دوم انسانهايی هاستند كاه پیوسته به دنبال خشونت و صدمه زدن به دياگران میباشند.
در ايان انسانها قوه سبعی ،رياست وجود را بر عهده میگیرد و قوای ديگر باه خادمت ايان قاوه
درمیآيند .اين دسته از اناسانها ،اگر از عاقل هم استفاده میكنند ،برای اين است كه بهطرف مقابل
خایلی جدیتر بتوانند آسیب برسانند .اينها انسانهای درندهخو میشوند .به لحااظ تشبیه ،ايشاان
میفرمايند مانند گرگ و پلنگ میشوند «وَ فِرْعَوْنَ ذِى الْأَوْتَاد» (سوره فجر.)11 :
دسته سوم انسانهايی هستند كه قوه شایطنت بار آنها حاكم میشود و قوای ديگر در خدمت
خوَا ِنهِم...كَمَثَالِ
ن نَاا َفقُو ْا َيقُولُاو َن لِاا ْ
اين قوه قرار مایگیرند( .انساان شایطانی) « َألَا ْم تَا َر إِلا َ الاذِي َ
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الشیْطَان( »...سوره حشر .)11-16 :انسانهايی هام از تركیب اين قوا به وجاود مایآيناد .در واقاع،
انسانی پديد میآيد كه رياست وجودش بر عهده دو يااا سااه قاوه از ايان قواسات .بارای مااثال،
انسانی كاه قاوه شهوانی و درندگی ،هر دو بار وجاودش رياست میكند ،میشود «گااو پلناگ» ياا
اگر قاوه حایوانی و شیطنت بر او رياست میكند ،میشود «گاو شیطان» .همچناین ،درنادهخاويی و
شیطنت ،باهم ،میشود «پلنگ شیطان»« ،گرگ شیطان» .اگر هر سه قوه باهم ريااست كانند ،میشود
«گاو پلنگ شیطان» .يک انسان هم هست كاه عاقل بر وجود او ريااست میكند كاه همین موجاود
عااقل است (امام خمینی (ره) )149 :1378 ،و قرآن كريم به اولی االلباب ياد میكند« .إِن ف ِ خَلْاقِ
السمَاوَاتِ وَ الْأَرْ

ِ وَ اخْتِلَافِ الیْلِ وَ النهَارِ الَيَاتٍ لّأُِوْل ِ الْأَلْبَاب» (سوره آل عمران.)191 :

بنابراين ،هشت نوع انسان در دو گروه كلی تعريف میشود :گاروه نخسات مبتنای بار فطارت
محجوبه (انسان حیوانصفت ،انسان درندهخو ،انسان شیطانصفت ،انسان حیوانصافت درنادهخاو،
انسان حیوانصفت شایطانی ،انسان درندهخوی شیطانی ،انسان شهوتگرای درندهخاوی شاایطانی)
و گروه دوم مبتنی بر فطرت مخموره يعنی اناسان عااقل اسات .ايان دو گاروه هركادام ياک ناوع
قدرت نرم را تولید میكنند .بعضی قدرت نرم حیوانی است؛ يعنای تماام تااالش مااربی صاارف
پرورش جسم انسان میشود .برخی قدرت نرم ،شیطانی است .بعضی ديگر ،سابعی اساات .برخای
قدرت نرم تاركیبی اسات .تنها ياک نوع قدرت نرم هست كه عقالنی است .عقل آن قاوهای اسات
كه به انسان میگويد عالوه بر كمال جسم ،بايد به كمال روح هم توجه كرد .بر اسا

آماوزههاای

عقل ،انسان بايد باه پرورش روح خودش نیز بپردازد .درواقع ،العقل «ما عبد به الرّحمن» (كلینی ،ج
 :1حديث .)3
به همین دلیل ،در تعريف و تعبیر امام ،دين به كمک عقل در برابار آن ساه قاوه ديااگر آمااده
است .انسان به قوه حیوانی احتیاج دارد ،زيرا نیازهای حیوانی دارد .به قوه غضبیه نیز محتااج اسات
تا در برابر دشمنان از خود دفااع كاند .قوه وهمیه نیز برای آن است كاه فرياب شایطان را نخاورد؛
بنابراين ،همه اينها برای بقای انسان الزمند ،ولی بهشر اينكه تحت تدبیر عقل قرار بگیرند .ديان
برای محدود كاردن و كانترل اين سه قوه و كمک باه عاقل در بیدار كردن فطارت مخماوره آماده
است .انسان عاقل ،انسانی است كه در برابر تهديدات ناشی از غلبه فطرت محجوبه و قاوای آن باه
ندای فطرت مخموره و دين پاسخ گويد .چنین انسانی ،متعالیه میشاود (لاک زايای1392/8/19 :و
لک زايی.)11 -13 :1389 ،
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انسان متدانیه ،اگر عاقل هم باشد ،عقلش فقط محدود به دنیا میشود؛ يعنی در هامان سه قاوه
محصور میشود .اين اناسان ،چون از آن سه قوه استفاده میكند ،عاقل است ،ولی تفاوتش با انسان
عاقل متعالیه و متدين ،اين است كه عقلش رياست وجودش را بر عهده نادارد ،بلكاه عقال تحات
تأثیر آن سه نیرو قرار گرفته است؛ به عبارت ديگر ،عقل دارای تعلق شاده اسات :تعلاق شاایطانی
(سوره حشر )16 :ياا تعلق درندهخويی و يا تعلق شهوانی در حكمت متعالیه هام آماده كاه انساان
بايد با چنگ زدن به معارف الهی ،سعی كند خودش را در مسیر تعالی قرار بدهد (لک زايی:1391 ،
.)51
حضرت امام (ره) از مفسران شناخته شده قرآن كريم است .فرا نظريه دو فطرت را هم از قارآن
گرفتند .ايشان از آيه فطرت (سوره روم )31 :و آيه لَقَدْ خَلَقْنَا الْانسَانَ ف ِ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ---ثُمَ رَدَدْنَااهُ
أَسْفَلَ سَافِلِین (سوره تین )4 -5 :استفاده كردند« .اَحسَن التَقويمَ» فطرت مخموره (الهای) و «اَسافَل
سَافلین» فطرت محجوبه (مادی) است .از اين رو در مقاله حاضر از اين فرانظريه بهعنوان بخشی از
چارچوب نظری برای دستهبندی و تنظیم دادهها استفاده شد .نظريههای متادانی برگرفتاه از بخاش
وجود مادی و متأثر از فطرت محجوبه است و ديدگاه متعالی برگرفته از بخش وجود عالی و ناشی
از فطرت مخموره است .نظريههای قرآنی تعالی محور است .چون مبتنی بر «تَعالَوْا إِل كَلِمَۀٍ سَاواءٍ
بَیْنَنا وَ بَیْنَكُمْ( »...سوره آل عمران )64 :است .از جمله آنچه در حاوزه قادرت نارم بیاان مایشاود،
توحید محور و قدرت نرم متعالیه است كاه مدل مطلوب قرآن كريم است و آنچاه نقاد مایشاوند
نظريه قدرت نرم متدانیه هستند (لک زايی.)1392/8/19 :
منطق پاسخ دهي قرآن کریم :از آنجا كه پژوهش حاضر مبتنی بر روش سنخشناسانه است؛ يعنی به
كشف ديدگاه قرآن كريم دربارۀ قدرت نرم معطوف است .به اين منظور از روش تفسیر موضاوعی
استنطاقی يا به نطق درآوردن_ منسوب به شهید صدر _ و روش تفسیری قرآن به قرآن استفاده شد
(معرفت 498 :1381 ،و خلیلی شورينی .)56 -57 :1389،در اين روش گزارههاايی از قارآن كاريم
بهطور مستقیم گفتار يا رفتار خدای تعالی مبنی بر پاسخدهی را بیان میكنند .خدای تعاالی در مقاام
تعلیم ،در گزارههايی گفتار يا رفتار خاصی را برای پاسخدهی از پیامبران يا مثمنان طلب میكنناد و
يا گزارههايی است كه در آنها گفتار يا رفتار برخی انسانها بیان و تأيید شده يا دستكام رد شاده
است .گزارههای نوع نخست از حیطه علوم انسانی خارج است ولی میتاوان نتاايج آن را در زمارۀ
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علوم انسانی درج كرد .زيرا هدف اين است كه با الهام از فعل الهی به الگاويی بارای رفتاار انساان
رسید (بهمنی 33 :1394،و لک زايی.)95/11/23 :
جستار مبتني بر داللت مطابقي انواع قدرت نرم در قرآن کریم :در اين مقاله قرآنپژوهی مفصالی
كه حساسیت نظری آن عالوه بر معتبر بودن منابع تفسیری به تأيید نخبگی -كه در همه آياتمهاا از
میزان  ACPباالی  91درصد برخوردار بودند -رسیده؛ انجام گرديد .طی اين فرايند در قارآن كاريم
به قدرت نرم بهطور ويژه پرداخته شده است.
تصريح معنويت ،علوّ و تعالی معنوی (سوره حشر ،)6 :عزّت (سوره فاطر ،)11 :درجات (سوره
يوسف ،)76 :رفعت (سوره مجادله ،)11 :صعود (سوره فاطر ،)11 :عروج (سوره نجم ،)8 -9 :فالح
(سوره مجادله ،)22 :حیات طیّبه (سوره نحل )97 :و قارب الای اهلل (ساوره ماريم )52 :باهعناوان
مفاهیم معادل قدرت نرم در آيات قرآن كريم شاهد بر اين مدعا است .همچنین استفاده از عبااراتی
چون خالق هستی تنها موجودی است كه ويژگیهای علت هستیبخش را داراست ،از اين رو منباع
اصلی و حقیقی قدرت نرم هم او است .سرآمد عوامل و كارگزاران هدايت انسانها بهساوی غايات
هستی معصومین علیهمالسالم و اولیای الهی هستند كه باه اذن الهای و طای شاكلگیاری و تحقاق
اليههای سهگانۀ بینشی ،گرايشی و كنشی قادرت نارم و باهمثاباه «مثال االعلای» از چناین قادرتی
برخوردارند.
ديگر انسانها نیز مشرو به همراه شدن با برگزيدگان و رهبران الهی تواناايی تولیاد و اعماال
قدرت مذكور را در راستای تحقق نظام آرمانی و غايات و اهاداف خاالق هساتی خواهناد داشات.
چراكه بر اسا

نظريه فطرت مخموره ،همه انسانها از فطرت كمال طلبی برخوردار هستند .كسب

قدرت و بهخصوص نوع نرم آن يكی از موارد كمال است .در خصوص قدرت نرم ،همه انساانهاا
به دنبال هیبت ،شكوه ،جاذابیت ،قادرت اقنااعی و اعتباار داشاتن هساتند .مسائله ايان اسات كاه
همانطوری كه انسان درباره ديگر كماالت اشتباه میكناد ،ممكان اسات مبتنای بار نظرياه فطارت
محجوبه درباره قدرت نرم نیز گرفتار توهّم گردد .مبنای قدرت نرم ،جذب با ايجاد جاذبهها اسات،
اما اين جذابیتها میتواند حقیقی و بر اسا

كماالت حقیقی آفرينش باشد كه انساانهاايی را كاه

فطرتاً كمالخواه و دوستدار زيبايی میباشند ،جذب گرديده و به ندای فطرت پاسخ مطلوب دهناد،
عمل صالح انجام دهند ،رفعت و عزّت يافته (سوره فاطر )11 :و بار اساا

حاديث قدسای قارب
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نوافل به نقل از امام صادق (ع) (اصول كافی ،ج )352 :2جوارح او كار خدايی كنند (جوادی آملای:
.)71
تعبیری از متفكر و انديشمند بزرگ اسالمی امام خامنهای (مدظلاهالعاالی) در خصاوص علال
نداشته باشیم و بادانیم كاه «هُاوَ

عمده نصرت الهی آمده كه برای بیان اين منظور گويا است« :تر

الذی أَنْزَلَ السكینَۀَ فی قُلُوبِ الْمُثْمِنینَ لِیَزْدادُوا إيماناً مَعَ إيمانِهِمْ وَ لِلهِ جُنُودُ السماواتِ وَ الْاأَرْ

ِ وَ

كانَ اللهُ عَلیماً حَكیماً» (سوره فتح .)4:همۀ امكانات عالم و سنن عالم ،جنود الهی هستند ،مایتاوان
آن جنود الهی را پشت سر خود قرار داد و به كمک خود كشاند با توكال بار خادا ،باا پیماودن راه
خدا( ...امام خامنهای (مدظلهالعالی).)94/6/4 :
قدرت نرم حقیقي :قرآن كريم در قصۀ حضرت موسی (ع) به زيبايی نشان داده كه خداوند چگونه
همۀ امكانات عالم و جنود الهی را پشت سر آن حضرت قرار داد و پازل معیّت را كامل كرد و ارادۀ
فرعون بهرغم همه امكاناتش منجر به هالكت خود او گرديد .از سوی ديگار نشاان مایدهاد عباد
بودن ،همت ،تالش و استقامت آن حضرت هم در ايجاد سرمايه اجتماعی و استمرار ايان توفیاق از
علل عمده بوده است .اين داستان زمینهها و عوامل كلیدی كه به قدرت نارم ماوردنظر قارآن كاريم
بُعد میدهد را بهوضوح نشان میدهد .اين زمینهها و عوامل كلیدی ،گويای ابعاد سیاسای ،فرهنگای
و اجتماعی ،مثلفهها و شاخصههای اين نوع قدرت نرم نیز است:
 تعلیم و تزكیه تحت هدايت الهی« :وَ اصْطَنَعْتُکَ لِنَفْسای» (ساوره طاه )41 :يعنای مان تاو راخالص براى خودم قرار دادم و همه نعمتهايی كه در اختیار توست فقط و فقط از مان و احساان
من است .پس تو خالص براى من  ،مضمون اين آيه با آيه «وَ اذْكُارْ فِای الْكِتاابِ مُوسا إِناهُ كاانَ
مُخْلَصاً» (سوره مريم )51 :روشن م شود .وقتی بنده «مُخْلَص» شد و صاحب و موال او را پسنديد،
به او اذن میدهد تا كار خدايی انجام دهد .در اين حالت عباد قاادر اسات هساتی را بارای انجاام
مأموريت در ابعاد فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی با خود هماهنگ كند .اين ظرفیات مثلفاه
قدرت نرم متعالیه و فعلی كه انجام میشود ،شاخص آن است .تعلیم و تزكیه هم اولین اقدام پیاامبر
گرامی اسالم (ص) بود تا مردم با تالوت قرآن كريم در معر
سرمايه اجتماعی شكل گیرد و مدينه با قرآن فتح شود.

آيات الهی قرار گرفته ،تزكیه شوند،
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 برخورداری از امكانات ،اسباب و امدادهای غیبی الهی« :وَ أَوْحَیْنَا إِلا َ أُمّ مُوسا َ أَنْ أَرْضِاعِیهِفَإِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقِیهِ ف ِ الْیَمّ وَ لَا تخَاف ِ وَ لَا تحْزَنا ِ إِناا رَادُّوهُ إِلَیْاکِ وَ جَااعِلُوهُ مِانَ الْمُرْسَالِین»
(سوره قصص« )7 :وَ حَرمْنَا عَلَیْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْل» (همان.)12 :
فرعون پسران بنیاسرائیل را برای پیشگیری از خطر براندازی حكومتش به دست كودكی به نام
موسی كه متولد خواهد شد ،میكشت تا آن حضرت را هم كشته باشد .اما فرعاون خاود دشامنش
موسی نبی (ع) را حتی در سطح فرماندهی بال و پر داد« .وَ نُمَكِّنَ لهَمْ ف ِ الْأَرْ

ِ وَ نُرِىَ فِرْعَاوْنَ وَ

هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا مِنْهُم ما كَانُواْ يحْذَرُون» (همان« )6 :و در زمین مكنتشان داده و از هماین ضاعفاء
به فرعون و هامان و لشكريانشان ،آن سرنوشت را نشان دهیم كه از آن م گريختند» «وَ اسْتَكْبرَ هُاوَ
وَ جُنُودُهُ ف ِ الْأَرْ

ِ بِغَیرْ الْحَقّ وَ ظَنَواْ أَنهُمْ إِلَیْنَا لَا يُرْجَعُون * فَأَخَذْنَهُ وَ جُنُاودَهُ فَنَبَاذْنَاهُمْ فا ِ الْایَمّ

فَانظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَۀُ الظلِمِین» (همان.)39 -41 :
خداوند متعال در اين آيۀ كريمه هم از اين امكانات از جمله در بعد سیاست و حكومت چناین
ياد میفرمايد« :وَ إِذْ قَالَ مُوس َ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَۀَ اللهِ عَلَیْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِایكُمْ أَنبِیَااءَ وَ جَعَلَكُام
مُّلُوكاً وَ ءَاتَئكُم ما لَمْ يُثْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِین» (سوره نساء.)21:
 بیاثر بودن خواست انسان در مقابل ارادۀ الهی« :فَالْتَقَطَهُ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِیَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَنًااإِن فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا كَانُواْ خَاطِئین» (سوره قصص )8 :دستورات الهی را بايد اجارا كارد،
چون اسراری در آن نهفته است كه شايد در نظر ابتدايی ،معقول نیايد .اگار خادای قااهر نخواهاد،
دستگاه عريض و طويل فرعون هم از تأمین غذای يک كودک عاجز است «وَ حَرمْنَا عَلَیْهِ الْمَرَاضِاع»
(همان .)12 :حضرت موسی (ع) هم اراده كرد برود خبار بیااورد ياا بارای اهلاش شاعلهای آتاش
برگیرد؛ اما خداوند ارادۀ ديگری كرده بود .از آنجا كه دسات خداوناد در شایوۀ وحا بااز اسات،
م تواند به دلها الهام كند ،يا اينكه بر انسانها فرشته نازل نمايد «وَ ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللاهُ إِلاا
وَحْیاً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا» (ساوره شاوری .)51 :ايان باار از درون درختا ايجااد
صوت نموده با پیامبر برگزيدهاش سخن گفت .خداوند براى اجراى ارادۀ خود ،فكرهاا و ديادها را
در مسیر خاصی قرار م دهد .خداوند از هر چیز م تواند معجزهاى بیافريند «أَلْقِ عَصااکَ  ...كَأَنهاا
جَان» (سوره قصص( )31 :قرائتی :1388 ،ج( )51 :7طباطبائی ،ج( )46 :16طباطباائی ،ج-488 :15
 )491و پیروزی انبیاء الهی در سايۀ آيات الهی را محقق سازد« :فَلَا يَصِلُونَ إِلَیْكُمَا بَايَاتِنَا أَنتُمَا وَ مَانِ
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اتبَعَكُمَا الْغَلِبُون» (سوره قصص )35 :از اين رو عاقبت اهل ايمان نجات و رستگاری است« :نجَوْتَ»
(همان.)25 :
 تحمل مشقتها و رنج سفر ،برای شاگردی كردن عالم« :لَا أَبْرَحُ حَت أَبْلُنَ مَجْمَعَ الْبَحْارَيْنِ أَوْأَمْض ِ حُقُبًا» (سوره كهف« )61:به ياد آر آن زمان را كه موس به جوان مالزم خود گفت مادام راه
م پیمايم تا به مجمع البحرين برسم و يا روزگارى طوالن به سیر خود ادامه دهم...«».هَالْ أَتبِعُاکَ
عَل َ أَن تُعَلِّمَنِ مِما عُلِّمْتَ رُشْدًا» (همان .)66 :كلمه «رشد» در آيه شريفه ،مفعول له و يا مفعول باه
است؛ و معناى آيه اين است كه :موس گفت آيا اجازه م ده كه با تو بیايم و تو را بر اين اساا
پیروى كنم كه آنچه خدا به تو داده براى اينكه من هم بهوسیله آن رشد يابم به مان تعلایم كنا ؟ و
(يا) آنچه را كه خدا از رشد به تو داده به مان هام تعلایم كنا ؟» (طباطباايی ،1374 ،ج-471 :13
.)474
 مقدم بودن شر حكمت بر علم برای احراز جايگااه رهباری الهای« :آتَیْنااهُ حُكْمااً وَ عِلْمااً»(سوره قصص )14 :از نگاه حكیمی چون حضرت امام (ره) حكیم تشخیص میدهد كاه قادرتی را
كه در اختیار دارد در چه شرايطی اعمال كند و در چه شارايطی اعماال نكناد( .اماام خمینای (ره)،
 )168 :1373اين حكمت و علم پاداش الهی در برابر احسان او بود« .وَ كَاذَلِکَ نجَازِى الْمُحْسِانِین»
(سوره قصص )14 :فقه رهبر حكیم به او حكم میكند كه براى اصالح جامعه ،بايد ابتادا باه سارا
ريشهها و سرچشمههاى فسق و فساد رفت «إِل َ فِرْعَوْنَ وَ مَلَايْه» (همان.)32 :
 ارتبا مستقیم میان زهد و عبد بودن در برابر دستور خدای سبحان و نصرت الهی :عبد يعنیبهجای من میخواهم ،من اين را دوست دارم ،ببین دستور چیست؟ «فَأَلْقِیهِ ف ِ الْیَمّ» (سوره قصص:
 )7اگر به دستور الهی عمل شود ،نتیجه همراهی هساتی باا عباد باه اذن الهای اسات .لاذا مرحاوم
شاه آبادی استاد اخالق حضرت امام (ره) میفرمود كه قدرت انسان مافوق خیال و تصور او اسات.
(پناهیان )1395/7/19 :اساساً فلسفۀ دستورات الهی و عبد باودن بناده در برابار دساتورات خادای
سبحان ،اين است كه ارادۀ الهی تعلق به اين گرفته كه داشتههای عَبدِ زاهدش را بر خواساتههاايش
فزونی بخشد .بديهی است ،تفويض قدرت از سوی خداوند ،قدرتمناد شادن ،پیاروزی و نصارت
الهی در امور را در پی دارد .مادر حضرت موسی (ع) با وجود الهام الهی باز دلش میلرزياد و اگار
خدای سبحان دل او را محكم نمیكرد ،سرنوشت به گونۀ ديگری رقم میخورد« .إِن كَادَتْ لَتُبْادِى
بِهِ لَوْلَا أَن ربَطْنَا عَل َ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُثْمِنِین» (سوره قصاص )11:از ايان رو يكای از نشاانههاای
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ايمان ،اعتماد و اطمینان قلبی داشتن به وعدههای الهی و تخلفناپذيری آنها اسات «أَن وَعْادَ اللاهِ
حَق» (همان )13:در نقطۀ مقابل افشای اسرار از نشانههای ضعف ايمان است.
 توجه به كانون گرم و محبت خانواده« :فَقَالَتْ هَلْ أَدُلَكمُ عَل َ أَهْلِ بَیْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَ هُمْ لَهُنَاصِحُون» (همان )12 :كانون گرم و محبت خانواده يكای از ساازوكارهای اساسای اجتمااعی بُعاد
دهنده به قدرت نرم و بهعنوان عامل كششهای الزامی برای شكلگیری جامعه و تأمینكنندۀ مناابع
انسانی تزكیه شده و واجد كششهای ارادی برای ايجاد سرمايۀ اجتماعی قدرت نرم است.
 پايهگذاری ترويج فرهنگ كار و مديريت از هستۀ خانواده« :امْرَأَتَینْ تَاذُودَان» دختاران پیاامبرخدا هم وقتی پدر از كار افتاده است ،آنها چوپانی میكنند اما هرگز برای تاأمین بعاد اقتصاادی و
معیشت تن به ذلّت و گدايی و بیحیايی نمیدهند كار ،عار نیست ،اولیاى خدا نیز كار م كردهاناد.
«اسْتَأْجَرْتَ» (همان )23 :در اين داستان ضمن مشورت تصمیم نهايی با رئیس خانواده اسات« .إِنا ّ
أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَکَ إِحْدَى ابْنَت َ هَاتَینْ عَل َ أَن تَأْجُرَن ِ ثَمَن ِ حِجَج» (هماان )27 :الزم نیسات مهرياه
ثروت باشد .به اقتضای سبک زندگی الهی ،هشت حاج باراى خاانوادۀ دختار كاار كناد« .عَلا أَنْ
تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ»؛ پدر و مادر ،بهترين مرجع براى حل مشكالت فرزنادان هساتند« .ياا أَبَاتِ»؛
كسان كه به كارگران و زيردستان خود سختگیرى م كنند ،انسانهاي ناصالح هستند« .سَاتَجِدُنِی
إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصالِحِینَ» (همان) پیشگیری از آسیبها و انحرافات اجتماعی كه قدرت نرم متعالیه
را میسوزاند در گرو سبک زندگی و ازدواجهای با بنیان مستحكم اماا آساان اسات «إِنا ّ أُرِيادُ أَنْ
أُنكِحَکَ» اگر كارى بر اسا

جوانمردى و ضعیفنوازی انجام شود ،عالوه بر اجر معناوى ،پااداش

دنیوى و تولید سرمايۀ اجتماعی را نیز در پی دارد« .قالَ إِنِّی أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَاکَ» (تاا سااعات پایش
حتّ بر جان خود ايمن نبود ،اينک عالوه بر امنیت ،صاحب زن و زندگ و كار م شود).
 توجه به عناصر توانايی ،تخصص و بهترينها در گازينش مناابع انساانی« :وَ زَادَهُ بَسْاطَۀً فا ِالْعِلْمِ وَ الْجِسْم» (سوره بقره« )247:الْقَوِیُّ الْأَمِینُ» «خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ» تواناي هاا و امانتادارىهاا را
بايد در شرايط عادی و بدون توجّه طرف ،شناساي و احراز كرد« .الْقَاوِیُّ الْاأَمِینُ» غالاب افاراد باا
تصنّع ،تملّق و رياكارى ،واقعیت خود را م پوشانند؛ امّا حضرت موس در يک صاحنه طبیعا  ،باا
يک كار حمايت و برخورد عفیفانه ،خود را نشان داد (سوره قصص .)26 :در گزينش مسئوالن الزم
نیست كه مسئوالن ،در همه كماالت ،برترين باشند ،بلكه بايد من حیث المجماوع الياق باشاند .باا
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اينكه مسئول اصل موس بود ،ول در بعض جهات هارون قوىتر بود« .هُوَ أَفْصَحُ مِنِّی» (هماان:
( )34قرائتی ،1388 ،ج)54 :7
 ضرورت رسانه و خبررسانی بهموقع و سوز و سرعت در كار مثمنان« :وَ جَاءَ رَجُلٌْ مِّنْ أَقْصَااالْمَدِينَۀِ يَسْعَ قَالَ يَامُوس َ إِن الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِکَ لِیَقْتُلُوکَ فَاخْرُجْ ( »...سوره قصص )21 :چاه بساا،
اگر اين مرد اخبار را به موقع به حضرت موسی ع نمیرساند و آن حضرت از شهر بیرون نمیرفت
و كشته میشد.
 آمادگی مستمر مصلحان جامعه برای ايجاد ظرفیت از طريق هجرت و كساب تجرباه ،داناشتأويل حوادث «أَن تُعَلِّمَنِ مِما عُلِّمْتَ رُشْدًا» (سوره كهف )66 :و اشاراف محیطای باهوياژه آگااهی
نسبت به بُعد فرهنگی آن« :فخَرَجَ مِنهَا خَائفًا يَترَقبُ قَاالَ رَبّ نجِنا ِ مِانَ الْقَاوْمِ الظاالِمِین» (ساوره
قصص )21 :زن و فرزند نبايد مانع حركت ،هجرت و انجام مسئولیتها شاوند ،چنانكاه مارد هام
نبايد آنها را رها كند ،بلكه بايد در كنار و همراه يكديگر باشند« .ساارَ بِأَهْلِاهِ» مارد ،مسائول رفاع
نیازمندىهاى همسر و خانواده خود است« .لَعَلكُمْ تَصْطَلُونَ» براى رسیدن به مقامات عاال عرفاان،
الزم نیست با زن و فرزند متاركه كنیم ،بلكه م توان بهطور عادی و طبیعی و ساده زندگ كرد و به
باالترين درجات عرفان نیز رسید« .سارَ بِأَهْلِهِ...قالَ لِأَهْلِهِ ...لَعَلكُمْ تَصْطَلُون» (سوره قصص )2 :يكی
از عوامل اصلی ماندگاری و الگو شدن قیام اباعبداهلل الحسین (ع) در جهان قیام همراه باا اهالبیات
علیهمالسالم بود .چراكه با اين نوع اقدام گسترۀ مأموريت اعمال قدرت نرم با شكلگیری ارتباطات
و تعامالت چهره به چهره و نَفَس به نَفَس توسعه میيابد (عالی.)96/8/3 :
 امیدوار بودن به هدايت الهی و امداد الهی در همه حال« :عَس َ رَب ّ أَن يَهْدِيَن ِ سَوَاءَ السابِیل»(سوره قصص )22:بدون استمداد از خدا و گفتن انشاء اللّه ،براى آينده وعدهاى نبايد داد« .إِنْ شااءَ
اللهُ مِنَ الصالِحِینَ» (همان )27 :حتّ انبیا به امید و اطمینان خاطر نیاز دارند .خداوناد باه موسا و
هارون و پیروانشان وعدۀ پیروزى داد و آنان را امیدوار كرد« .أَنْتُما وَ مَنِ اتبَعَكُمَا الْغاالِبُونَ» (هماان:
 )35حضرت موس تا لحظهاى كه دريا را در جلو و دشمن را پشت سر خود دياد خبار از برناماه
نداشت ،امّا ايمان به هدايت اله همواره در او بود و لذا فرمود« :إِن مَعِی رَبِّای سَایَهْدِينِ» در برابار
تكذيب كفّار كه معجزات را سحر م خوانند ،بايد به خدای سبحان توكّل كرد «فَلَما جَاءَهُم مُّوسا َ
بِايَاتِنَا بَیِّنَاتٍ قَالُواْ مَا هَذَا إِلا سِحْرٌْ مُّفْترَى وَ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا ف ِ ءَابَائنَاا الْاأَولِین» (هماان .)36 :در هماه
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حال توجه داشت كه خدای سبحان هیچ مردم را ب راهبر و راهنما نگذاشته است« .رَبِّی أَعْلَمُ بِمَنْ
جاءَ بِالْهُدى» هدايتيافتگان ،خوش عاقبتند« .لَهُ عاقِبَۀُ الدارِ»
 لزوم توجّه به معاد ،در تصمیمسازیها ،تصمیمگیریها ،برنامهريزیها ،اجرا و نظاارتهاا :دربرنامههاى انبیاء توجّه به معاد قرار دارد« .وَ قالَ مُوس ...مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَۀُ الدار» (هماان)37 :

رأ

غفلت از ياد مرگ ،گذرا بودن دنیا و گمان به جاودانگ  ،زمینهسااز خاوى اساتكبارى و ساوزانندۀ
قدرت نرم است« .وَ ظَنَوا أَنهُمْ إِلَیْنا ال يُرْجَعُونَ» (قرائتی ،1388 ،ج« )59 :7وَ اسْاتَكْبرَ هُاوَ وَ جُنُاودُهُ
ف ِ الْأَرْ

ِ بِغَیرِ الْحَق وَ ظَنَواْ أَنهُمْ إِلَیْنَا لَا يُرْجَعُون» (ساوره قصاص( )39 :قرائتای ،1388 ،ج-56 :7

.)57
 حفظ روابط سالم اجتماعی« :لَا نَسْقِ حَت َ يُصْدِرَ الرِّعَاء» (ساوره قصاص« )23 :28 ،فجَاءَتْاهُإِحْدَئهُمَا تَمْش ِ عَل َ اسْتِحْیَاء» (همان« )23 :اماام رضاا (ع) فرماود« :حضارت شاعیب از دختارش
پرسید :چگونه امانتدارى اين جوان را فهمیدى كه او را امین م خوان ؟ گفت :وقت دعوت شاما
را به او ابال كردم ،به من گفت :از پشتسر من ،مرا راهنماي كن» .تا مباادا باه قامات مان چشام
بدوزد؛ دفع شبهه در مواقعی كه فرد در موضع غیرعادی قرار دارد «وَ أَبُونَا شَیْخٌْ كَبِیار» (هماان)23 :
(قرائتی ،1388 ،ج.)41 :7
 خدمترسانی خالصانه به مردم و در عین حاال حال مشاكالت خاود را از خادای سابحانخواستن« :فَسَقَ لَهُمَا  ...فَقَالَ رَبّ إِن ّ لِمَا أَنزَلْتَ إِل َ مِنْ خَیرْ فَقِیر» (ساوره قصاص)24 :؛ در دعاا
برای خدای سبحان تكلیف و مصداق معین نكردن و رعايت نمودن آداب دعا «لِمَا أَنزَلْتَ إِلا َ مِانْ
خَیرْ فَقِیر» حضرت با آنكه گرسنه بود ولی از خدا ،نان و غذا طلب نكرد و خیر الهای را خواساتار
شد .منابع انسانی با اين ويژگی گسست میان خواستهها ،داشتههاا و بايساته را باهخاوبی ماديريت
مینمايند و سرمايه اجتماعی تولید میكنند.
 حفظ تعادل میان قوای انسانی :برای مثال جدی گرفتن غريزۀ جنس به ماديريت قاوۀ عاقلاۀانسان كمک میكند .حتّ در خانۀ نبوّت ،براى سالمت محیط خانه و كار ،ابتدا به امر ازدواج اقادام
و سپس به استخدام توجّه م شود« .أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَکَ -عَل أَنْ تَأْجُرَنِی» همۀ اينهاا بااهم سارمايۀ
اجتماعی قدرت نرم را میسازد.
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 روحیۀ مراجعه به گروههای مرجع و بیان حوادث برای خبرگاان ،اهال تفسایر و تحلیال« :وَقَص عَلَیْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَاتخَفْ نجَوْتَ مِنَ الْقَاوْمِ الظلِمِاین» (ساوره قصاص )25 :در ايان صاورت
سازوكار مشورت و فرهنگ مشاركتجويی و حضور در صحنه ،كار گروهای و جمعای در جامعاه
نهادينه میشود .چناین پشاتوانهای بارای تصامیمساازی و تصامیمگیاری از طرياق فارد و ايجااد
ساختارهای مطلوب ،تولید قدرت میكند.
 -در كنار اولیای الهی بودن خود يک نوع ايمنی و احسا

امنیت است« :لَاتخَفْ نجَاوْتَ» ايان

در شرايطی كه رابطه سببی میشود تشديد میگردد« .سَتَجِدُنِی إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصالِحِینَ» (قرائتای،
.)44-5 :1388
 ضرورت كاربرد توأمان قدرت سخت و نرم (قدرت هوشمند) در معجازه بارای نشاان دادننمود قهر و لطف الهی« :تهَتزَّ كَأَنها جَان * َ تخْرُجْ بَیْضَاءَ مِنْ غَیرْ سُوء» (سوره قصص.)31 -2 :
 ارشاد و دعوت بايد پشتوانۀ منطقی و الهی داشته باشد« :فَذَانِکَ بُرْهانَاانِ مِان ربِّاک» (هماان: )32مار شدن عصا و سفید شدن دست ،نشانهاى از تشويق و تنبیه ،اناذار و بشاارت اسات كاه دو
عنصر اساس در زمینه تربیت است« .بُرْهانانِ مِنْ رَبِّکَ» (قرائتی ،1388 ،ج.)52 :7
 واندادن و كم نگذاشتن در امر تزكیه ،تعلیم ،تربیت و مديريت منابع انسانی به خااطر فاراز ونشیبهای موجود دريک سنت الهی« :وَ لَما تَوَجهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسا َ رَبا ِّ أَن يَهْادِيَن » (ساوره
قصص )22 :و توجه به اينكه ستمگران ،سرنوشت مشترك دارند« .عاقِبَۀُ الظالِمِینَ» مهم عاقبت كار
است ،نه جلوههاى زودگذر آن «فَأَخَذْنَهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ ف ِ الْیَمّ فَانظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَاۀُ الظلِمِاین»
(همان( )41 :قرائتی ،1388 ،ج.)61 :7
با توجه به آنچه بیان شد ،سرگذشت حضرت موسی (ع) يک مصاداق عینای و تحقاقيافتاه و
عبرتآموز است .در اين داستان بهطور مشخص بیان شاد كاه قادرت نارم باا مثلفاههاايی چاون
خیرخواهی ،جذابیت ،اقناع ،هیبت ،شكوه ،عظمت و زيبايی در ابعااد مختلاف باهوياژه فرهنگای و
مهمترين عنصر آن ارزشها و شاخصهايی چون حیاء ،تقوا ،كار ،استقامت و صبر كاه حكايات از
ابتنای آن بر فطرت مخموره میكند ،شكل میگیرد و ظهور و بروز پیدا میكند و در اين صورت از
نگاه قرآن كريم میتوان آن را قدرت نرم حقیقی نامید .انسان باا ياافتن و حفاظات از ايان فطارت
میتواند همچون حضرت موسی (ع) باه اذن الهای هساتی را باا خاود هماراه كناد .در خصاوص
حضرت يوسف نبی هم میفرمايدً« :وَ كَذلِکَ مَكنا لِیُوسُفَ فِی الْأَرْ

» (ساوره يوساف 21 :و )51
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حضرت يوسف چنان ظرفیتی را در خود ايجاد كرد كاه علات هساتیبخاش پاازل قادرت نارم را
بهگونهای برای آن حضرت كامل كرد كه توانست مصار را فاتح كناد .درحاالی كاه در زماان بارده
بودنش ،اگر كسی اين حقیقت را خبر میداد ،باور كردنش مشكل مینمود .سرنگون سپاه ابرهه باا
پرندگان ابابیل ،حفظ جان پیامبر اسالم با تار عنكبوت ،آموزش دفن میّت با كال  ،اثبات پاك مريم
علیها السالم ،سخن گفتن حضرت عیسی (ع) در نوزادی (قرائتای ،1388،ج )4:211نموناههاايی از
اين نوع قدرت نرم در قرآن كريماند.
قدرت نرم كاذب :قدرت جبهه كفار فیالجمله در قرآن كريم توصیف شده است .بهطاور كلای
انسانها اعم از كافر و مسلمان از توانائی انجام كارهای خود و ديگران و به میزانای از تأثیرگاذاری
بر روی ديگران برخوردار میباشند و همین توان و قدرت است كاه منشاأ تكلیاف و مسائولیت و
مقدمه مثاخذه اخروی و دنیوی است« .فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزهُم مِّنَ الْأَرْ

ِ فَأَغْرَقْنَااهُ وَ مَان معَاهُ جَمِیعًاا»

(سوره اسراء )113:در موردی به اطرافیان و ياران قارون كه كلید گنجهاای او را حمال مایكردناد
«أولِی القُوهٍ :گروه نیرومند» تعبیر شده است (سوره قصص )76 :در قرآن ،قوم عااد و ثماود نیاز باه
افراد قدرتمندی ياد شدهاند كه دارای كاخ عمارتهای برافراشته و كشتزارهای فراوان بودهاند .ولای
خداوند سرنوشت و عاقبت سوء آنها را در

عبرتی برای ديگاران كاه دارای قادرت كمتاری از

آنها هستند ،میداند و به قدرتمندان ديروز و امروز يادآوری میكند (سوره روم )9 :از سوی ديگار
برای تقويت قلب و روحیۀ رسول خدا (ص) و تهديد و تحقیر اهل مكه میفرماياد« :وَ كَاأَيِّن مِّان
قَرْيَۀٍ هِ َ أَشَدُّ قُوۀً مِّن قَرْيَتِکَ الت ِ أَخْرَجَتْکَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لهُم» (سوره محمد« )13 :وَ لَا تحَزَنْ
عَلَیْهِمْ وَ لَا تَكُن ف ِ ضَیْقٍ مِّما يَمْكُرُون» (سوره نمل )71:مكر آنها باهعناوان پديادهای ضاد ارزش،
سبب سوزاندن قدرت نرم آنها گرديد.
از آنجا كه قدرت نرم حقیقی از آن خداوند است؛ هرگاه حكمت خدای سبحان اقتضااء نماوده
كه جنّیانی همچون عفريت و كفار تا حدودی از آن برخوردار باشند ،اين امر تحقق يافته است .ولی
كافران با ديدن اين قدرت خود كه میتوانند در دنیاای ماادی تأثیرگاذار باشاند دچاار ايان تاوهم
میشوند كه بر امور عالم قادر هستند .يكی از اين موارد درباره فرزندان باغداری اسات كاه بعاد از
پیر و فرتوت شدن پدر بنا داشتند برخالف رسم هرساله پدر كاه بخشای از محصاوالت باا را باه
مستمندان میداد ،آنها را از اين امر محروم كنند و وقتی با اين تصمیم برای برداشت محصاول باه
با رفتند مواجه شدند كه با آنها تبديل به خاكستر شاده اسات .خداوناد باه دلیال چناین نیات
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آلودهای ايشان را مجازات نمود (سوره قلام .)21 -33 :بناابراين تفاسایر ماراد از «قاادرين» تاوهم
قدرت است ،يعنی با اين گمان كه میتوانند فقراء را از محصول با خود محروم نمايند ،قصد باا
كردند كه چنین توهمی به وقاوع نپیوسات (طبرسای  ،1361ج 229 :25و مكاارم شایرازی ،1374
ج .)398 :24برای حاكمان قدرتمند زورمدار اين توهم به دلیل مبسو الید بودن آنها در اداره امور
بیشتر نمود دارد .نمرود به دلیل قدرت بیانتهايی كه برای خود متصور میديد خود را خادای عاالم
میديد و با حضرت ابراهیم (ع) درباره پروردگارش محاجّه نمود و حضرت ابراهیم با بیان ايانكاه
اگر واقعاً خود را قدرتمند میدانی؛ خورشید را كه از مشرق طلوع میكند از مغرب بیرون بیاور باه
توهم او مبنی قدرت بر اعمالنظر در عالم تكوين پايان میدهد (سوره بقره.)258 :
از نگاه قرآن كريم قدرت نرم كفار و حتی عفريت فاقد حقانیت اسات .ايان نكتاه باا مقايساۀ
قدرت نرم «آصف برخیا» و «عفريت» مشخص میشود« .قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الجِنّ أَنَا ءَاتِیکَ بِهِ قَبْالَ أَن
تَقُومَ مِن مقَامِکَ وَ إِن ِّ عَلَیْهِ لَقَوِىٌّ أَمِین» (سوره نمل« )39 :قَالَ الذِى عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا ءَاتِیکَ
بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَد إِلَیْکَ طَرْفُکَ فَلَما رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هذَا مِن فَضْلِ رَب ( »...هماان .)41:خداوناد
متعال میفرمايد «آصف برخیا» كسی است علم الكتاب نزد اوست .شاخص آن نیاز در آياه كريماه
آوردن تخت بلقیس قبل از چشم بر هم زدنی بیان شده است ،او هم توانمناديش را از فضال الهای
میداند؛ اما در خصوص عفريت از چنین سرعت و قداستی برخاوردار نیسات؛ بناابراين خیلایهاا
ممكن است بتوانند كاری نظیر جن عفريت انجام دهند ،اما از حقانیت بیبهره است و كاذب باودن
آن با تدبیر (مكر) الهی آشكار میگردد .ضمن اينكه در اين موارد باياد جهات عمال را دياد .اگار
جهت عمل دعوت به خدا نباشد ،فاقد حقانیت است (رفیعی .)1395/4/9 :البته با اراده الهی جنّیاان
بهعنوان عوامل اعمال قدرت نرم در خدمت حضارت سالیمان بودناد« .يَعْمَلُاونَ لَاهُ مَاا يَشَااءُ مِان
محارِيبَ وَ تَمَاثِیلَ وَ جِفَانٍ كاَلجَوَابِ وَ قُدُورٍ راسِایَتٍ اعْمَلُاواْ ءَالَ دَاوُدَ شُاكْرًا وَ قَلِیالٌْ مِّانْ عِبَاادِىَ
الشكُور» «وَ الشیَاطِینَ كلُ بَناءٍ وَ غَواصٍ*وَ ءَاخَرِينَ مُقَرنِینَ ف ِ الْأَصْفَاد» (سوره سباء)13 -14 :
در قرآن كريم قیاسی مبتنی بر میازان اكبار ،در خصاوص داساتان درخواسات پادشااه مصار از
معبرانی كه به منشأ و علۀ العلل قدرت نرم وصل نبودند ،آمده است( .ساوره يوساف )44 -5 :ايان
قیا

زبان حال اين معبران است ضمن اينكه قدرت نرم كاذب را هام معرفای ماینماياد .رؤياای

پادشاه اضغاث احالم است .هیچ اضغاث احالمی برای ما معلوم نیست تا تعبیر كنیم .رؤيای پادشااه
برای ما معلوم نیست تا تعبیر كنیم .از سیاق آيات قرآن كريم در اين داستان استفاده میشاود ،چاون
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يوسف نبی متصل به منبع اصلی قدرت نرم است و مبتنی بر ارزشها رفتار میكند ،ايان خاواب را
بهدرستی تعبیر میكند( ...سوره يوسف)6 :
در نمونهای ديگر قرآن كريم بر اسا

میزان اوسط كاذب بودن قدرت نرم را ايانگوناه اثباات

میكند« :قُلْ يَأَيهُّا الذِينَ هَادُواْ إِن زَعَمْتُمْ أَنكُمْ أَوْلِیَاءُ لِلاهِ مِان دُونِ الناا ِ فَتَمَناوُاْ المَاوْتَ إِن كُناتُمْ
صَادِقِین» (سوره جمعه .)6 :هیچ يهودی آرزوی مرگ نمایكناد .هار دوساتدار خادا آرزوی مارگ
میكند .هیچ يهودی دوستدار خدا نیست (شیرازی.)311 -11 :1363،
در اين میزان يهود متصف به وصفی شده كه اين وصف از دوستدار خدا سلب شاده اسات و
دو پديده متباين هستند ،در حقیقت كسای كاه خادا را دوسات نادارد ،آمااده جانفشاانی در راه او
نیست .چنین فردی از قدرت نرم الهی بیبهره میماند .در نقطه مقابل مثمنانی هستند كاه قارآن در
وصفشان «ربّیون كثیراً» (سوره آلعماران )146 :و «رِجاالٌْ صَادَقُوا ً» را مایفرماياد (احازاب.)23 :
خداوند سبحان در آيات كريمۀ «قُلْنَا لَا تخَفْ إِنکَ أَنتَ الْأَعْل * وَ أَلْاقِ مَاا فا ِ يَمِینِاکَ تَلْقَافْ مَاا
صَنَعُواْ إِنمَا صَنَعُواْ كَیْدُ سَاحِرٍ وَ لَا يُفْلِحُ الساحِرُ حَیْثُ أَت » (سوره طه)68 -9 :
تفاوت میان دو نوع قدرت نرم را بهوضوح و شفاف نشان میدهد .در جمله «إِنکَ أَنتَ الْأَعْل »
جمله اسمیه ،ضمیر متصل و سپس ضمیر منفصل« ،الف و الم» و كلمۀ «اعلی» آراماش دادن و رفاع
دغدغۀ حضرت موسی (ع) میرساند .دغدغۀ حضرت اين بود كه جهل مردم مانع تمايز قائل شادن
میان معجزه و سحر شود و محاجّه به نتیجهای نرسد« .فَأَوْجَسَ ف ِ نَفْسِهِ خِیفَۀً مُّوس » (ساوره طاه:
 )67معجزه چنان شفاف و بیّن بود كه آيه كريمه با آوردن قیا

استنبا آن را تبیین میفرماياد .در

اين استدالل «مَا صَنَعُواْ» حد وسط است.
در حقیقت قدرت نرم حقیقی حضرت موسی (ع) قدرت نرم كاذب (سحر) را بلعید .چون اگار
مردم میدان را اينگونه مشاهده میكردند «كه؛ اينها مارهای سحرۀ فرعون اسات .ايان ماار بازرگِ
موسی است .مار بزرگ مارهای كوچک را خورد .اينها همه بازی بود ».محاجّه به نتیجه نمیرسید.
همینكه كارشناسان (سحره) باوجود تر

از خطراتِ در پیش ،ناگهاان باه ساجده افتادناد «فَاأُلْقِ َ

السحَرَۀُ سجَدًا قَالُواْ ءَامَنا بِرَبّ هَارُونَ وَ مُوس » (سوره طه .)71 :نشان از داستان بلعیدن طنابهاا و
چوبهای ساحران نیست .بلكه هست و نیست سحره يعنای «كیدشاان» باطال گردياد و از اساا
برچیده شد .مثل برآمدن خورشید و مشخص گرديدن اين حقیقت كه تمام آن موجودات موهاوم و
خیالی كه در تاريكی به نظر رهگذر میآمد ،هیچ پاياه و اساسای نداشات (جاوادی آملای ،تسانیم،
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كتابخانه الكترونیكی اسراء :جلسات  .)26 -23قرآن كريم مرز میان قدرت نرم حقیقای از كااذب را
در آيۀ كريمۀ «وَ لَوِ اتبَعَ الْحَقَ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السمَاوَاتُ وَ الْأَرْ

ُ وَ مَن فِایهِن» (ساوره مثمناون:

 )71شفاف بیان میكند .تبعیت عامل و كارگزار قدرت نرم حقیقی (متعالیه) از هاوای نفاس كاه از
جنس قدرت نرم متدانیه است ،آن را اساتحاله مایكناد .از ايان رو حضارت اماام (ره) از موضاع
نظريهپرداز واليتفقیه و كارشنا

دين میفرمايد «فقیاه اگار ياک كلماه درو بگوياد ،ياک قادم

برخالف بگذارد ،واليت ندارد...خود به خود ساقط میشود( ».صاحیفۀ اماام ،ج )316 :11موضاوع
نفوذ كه امام خامنهای (مدظلهالعالی) مكرر مورد تأكید قرار میدهند (امام خامنهای (مدظلاهالعاالی):
 )1394/6/25از همین منظر كه سنخیتی با جبهۀ حق ندارد و قدرت نرم رامی سوزاند ،حائز اهمیت
است.
در نگاه كلی از ديدگاه قرآن كريم در قدرت نارم متعالیاه باطال راهای نادارد و اگار كاارگزار
بخواهد جزئی از اجزای قدرت نرم متدانیه را باه آن ضامیمه نماياد ،حكام ناخ غصابی در لباا
نمازگزار را دارد ،چون هماهنگی و سنخیتی با قدرت نرم متعالیه ندارد .قدرت نرم متدانیه باه مثاباۀ
بنايی است كه مصالح آن خشت خام و گل است كه اين مصالح در ساختمانی كه با مصالح فوالد و
آهن در حال ساخت است ،تناسب ندارد .هر كیدی از نوع ساحرۀ فرعاون ،از جانس قادرت نارم
متدانیه است .اگر انسان خواستههايش را كنترل كرده و مهار كند ،با اسبابی كه خداوند در اختیارش
قرار میدهد ،داشتههايش را افزايش مایدهاد ،قدرتمناد مایگاردد و از غیار خادا نمایترساد .از
آموزههای قرآنی هم همین معنا مستفاد میشود.
وقتی پديدههايی مثل سنگريزهها و تارعنكبوت با قدرت نرم قرآنی شارژ شوند ،بهگونهای ديگر
میگردند و اجازه نمیدهند ويرو

تر

وارد وجود كارگزار شود و در ساختتارين شارايط باه

نصرت الهی امیدوار گردد .برای نمونه حضرت ابراهیم (ع) در آن شارايط خااص يااری فرشاته را
نمیپذيرد و خدا را شاهد و ناظر وضعیت خود معرفی میكند كه اگر بخواهد كماک مایكناد .بار
اسا

حديث قرب نوافل در اين شرايط دست ،چشم و  ...قادرت الهای مایشاود ،چاوب اژدهاا

میگردد ،اقیانو

باز میشود .قدرت نرم حقیقای گاامی در جهات تئاوريزه نماودن ان تنصاراهلل...

است .در مشابهتسازیهايی مثل داعش و طالبان كه به راه انداختند ،پديدههايی مثل مُرسای چناین
چیزی وجود ندارد ،از اين رو ابتر ماندند .اينها بديلهايی اسات كاه از روی وهام بارای انقاالب
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اسالمی ايجاد كردند .در حالی كه از اهللاكبر متحجرانه و فاقد بنمايۀ الهی چیزی بیرون نمیآياد ،از
اين رو وهمی و كاذباند.
تفاوت در مبانی سبب میگردد تا خروجی اعمال قدرت متدانیه نفی حاكمیت اهلل ،جنود عقل و
فضايل و ترويج عبوديت و بنادگی شایطان و حاكمیات او باشاد كاه باه روياارويی حاق و باطال
میانجامد .جنگ نرم تهاجمی و تدافعی و جهاد كبیر هم در اين شرايط موضوعیت دارد كاه بحاث
مستقلی را میطلبد .در حوزۀ اجتماع اگر ساختارها اعام از نهادهاا باهخصاوص نهادهاای اولیاه و
سازمانها ،گروههای اجتماعی ،انجمنها بر مبانی توحیدی شكل گرفته و بهوسیله انسانهای متعالی
مديريت ،تدبیر و اداره شوند ،جامعه را به سمت متعالی شدن و «َشَجَرَۀٍ طَیِّبَۀ» (سوره اباراهیم.)24 :
«بَلَداً آمِنا» (سوره بقره )126:و «بَلْدَۀٌْ طَیِّبَۀ» (سوره سبأ )15 :قرب الهی هدايت میكنند .سااختارهايی
چون قرارگاههای فرهنگی مساجد و مانورهای جمعیتی در مصالهای نماز جمعه و...در ايان راساتا
شاخصاند؛ اما در صورتی كه ساختارها حتی اگر كانونهای مساجد و جايگاه نماز جمعه باشد ،در
اختیار انسانهای متدانی «أَئِمۀَ الْكُفْر» (سوره توبه )12 :و اسیر شهوات «زُيِّنَ لِلنا ِ حُابُّ الشاهَوَاتِ
مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِینَ وَ الْقَنَاطِیرِ الْمُقَنطَرَۀِ مِنَ الذهَبِ وَ الْفِضۀِ وَ الْخَیْالِ الْمُسَاومَۀِ وَ الْأَنْعَاامِ وَ الْحَارْث»
(سوره آل عمران )14 :قرار گیرد ،قدرت نرم متدانیه تولید میشود وخروجی «َشَجَرَۀٍ خَبیثَۀ» (ساوره
ابراهیم )26:و «بَلْدَۀٌْ الْكُفْر» و «ِبَلْدَۀً مَیْتاً» خواهد بود .چنانچه در صدر اسالم ،جامعاۀ اساالمی نمااز
جمعه خواندن معاويه و مسجد ضرار منافقین را تجربه كرده است.
نتیجه گیری :مراجعه به تفاسیر در قالب چارچوب نظری دو فطرت ،نشان داد ،از نگاه قرآن كاريم
تفاوت در جنس مبانی ،سبب شكلگیری دو نوع قدرت نرم حقیقی و كاذب میگردد .نوع حقیقای
متّصف به متعالیه است ،چون خاستگاهش علۀ العلل هستی است و فرد و جامعه از طرياق تمساک
به ارزشهای مورد تأكید قرآن كريم و دوری از ضد ارزشها آن را تولید و تكثیر میكند ،به محضر
خدای سبحان بار میيابد و متعالی میگردد .هرچه شدّت و غالظ اين حضور و تقرب متعالیتار و
درونی كردن ارزشهای الهی عمیقتر باشاد ،ذات هساتیبخاش ،ممكناات را در چاارچوب نظاام
آفرينش با آنها هماهنگتر و همراهتر میكند .اين فرآيند تا آنجا تعالی میياباد كاه باهمثاباۀ «مثال
االعلی» الهی گونه قدرت نرم متعالیه جلوه مینمايد و با قدرت خدا امور را پیش مایرود .چنانچاه
در خصوص حضرت موسی و يوسف نبی علیهماالسالم نشان داده شد .از اين رو مایتاوان گفات
قدرت نرم متعالیه عبارت است از توانايی ايجاد تغییر در منظومۀ فكاری ،ارزشای و نظاام رفتااری
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طرف مقابل؛ توانايی اقناع ،تحريک ،تهییج ،جذب ،ساازماندهای ،بسایج ،تادبیر ،ابتكاار ،ناوآوری
خالقیت و مديريت آنها با روشهای كمهزينه و مشروع مثل مديريت جهادی برای نیل به مقاصاد
و اهداف الهی و غايت قرب الهی .در نقطۀ مقابل اگر معرفتشناسی ،هستیشناسی ،انسانشناسی و
روششناسی الهی نباشد ،روشها ،ابزارها ،مقاصد و غايات مبتنی بر نگااه ماادی و تحمیاق و اغاوا
باشد ،قدرت نرم متدانیه است .از اين رو اجزای اين دو نوع قدرت با هم سنخیتی ندارند و راهبارد
التقا در كاربرد اجزای قدرت نرم متدانیه در اعمال قادرت نارم متعالیاه ،در حكام ناخ در لباا
غصبی است و سبب حبط عمل میگردد .از اين رو همواره در تقابل با يكديگر قرار دارند و حسن
عاقبت با اولی است.
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قرآن کریم ،ترجمۀ ناصر مكارم شیرازی ( ،)1391تهران ،مركز طبع و نشر قرآن جمهاوری
اسالمی ايران.







نهج البيغه ،ترجمه محمد دشتی ( ،)1389قم ،نشر مشرقین ،چاپ اول.

موسوی خمینی(ره) ،روح ا ،...نرمافزار مجموعه آثار.
_____ ،)1374( _____ ،صحیفه امام ،بیانات مندرج در نرمافزار نور.
_____( _____ ،بیتا) ،الهدایۀ الي الخيفۀ و الوالیۀ ،تهران.
_____ ،)1378( _____ ،شرح حدیث جنود عقل و جهل ،تهران ،مثسسه تنظیم و نشر
آثار امام خمینی (ره).





امام خامنهای (مدظلهالعالی) ،مجموعه بیانات ،قابل دسترسی درwww.khamenei.ir :
بهمنی ،سعید ( ،)1394منطق پاسخ دهي قرآن ،قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

افتخاری ،اصاغر ( ،)1383مرزهای گفتماني نظریه اسيمي امنیت ،گذر از جامعه جااهلي
به جامعه اسيمي» ،تهران ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،ساال هفاتم ،شاماره ساوم ،شاماره
مسلسل ( 25پايیز).




_____ ،)1389(_____ ،تهدید نرم ،تهران ،دانشگاه عالی دفاع ملی ،دانشكده امنیت.

_____ -1384(_____ ،الاف) ،گذار امنیتي؛ تحول نظریه امنیت امت در پاي رحلات
رسول خدا(ص) ،تهران ،فصلنامه مطالعاات راهباردی ،ساال هشاتم ،شاماره اول ،شاماره
مسلسل( 27بهار).



_____ -1384(_____ ،ب) ،تكااوین نظری اه امنی ات علااوی؛ تحلی ال دوران قباال از
حكومت امام علي(ع) ،تهران ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،سال هشتم ،شماره دوم ،شاماره
مسلسل ( 28تابستان).



جوادی آملی ،عبداهلل ( ،)91/11/26تسنیم ،قم ،سايت مثسسه اسراء ،كتابخاناه الكترونیكای
اسراء.



حشمت زاده ،محمدباقر ( ،)1378چارچوبي برای تحلیل و شناخت انقيب اسيمي ایران،
تهران ،مثسسه فرهنگی دانش و انديشه معاصر.



خلیلی شورينی ،سیاوش ( ،)1389روشهای پژوهش آمیخته (باتأکید بر باومي ساازی)،
تهران ،يادواره كتاب.
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ره پیک ،سایامک ( ،)1378تهدیدات قدرت ملي؛ شاخص ها و ابعاد ،چااپ اول ،تهاران،
دانشگاه عالی دفاع ملی.



رنجبر ،مقصود ( ،)1384مفهوم امنیت در اندیشه سدههای میانه ،تهران ،فصلنامه مطالعاات
راهبردی ،شماره .31



شیرازی ،صدرالدين محمد (مالصدرا) ( ،)1363مفاتیح الغیاب ،تصاحیح محمادخواجوی،
تهران ،مثسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.



طباطبايی ،محمدحسین ( ،)1374تفسیر المیزان ،ترجمه سید محمد باقر موساوی همادانی،
قم ،انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.



طبرسی ،فضل بن حسن ( ،)1373مجمع البیان في تفسیر القرآن ،ج ،25تهاران ،انتشاارات
ناصر خسرو.







قرائتی ،محسن ( ،)1388تفسیر نور ،تهران ،مركز فرهنگ در هاي از قرآن.

محمدی ،مناوچهر ( ،)1387منابع قدرت نرم ،سرمایه اجتماعي نظام جمهاوری اسايمي
ایران ،فصلنامه پانزده خرداد ،شماره .16
مكارم شیرازی ،ناصر ( ،)1374تفسیر نمونه ،تهران :دار الكتب اإلسالمیۀ.
نای ،جوزف ،قدرت نرم ،ترجمه محمود عسكری ،تهران :بینا و بیتا.
_____ ،)1383( _____ ،کاربرد قدرت نرم ،ترجماه ساید رضاا میار طااهر ،فصالنامه
راهبردی دفاعی ،شماره .6




گلشن پژوه ،محمدرضا ( ،)1387جمهوری اسيمي ایران؛ و قدرت نرم ،تهران ،شاران.
احمدی ،محمدرضا ( ،)1395/9/22مصاحبه.



لکزايی ،نجف ( ،)1395/11/23، 1394/3/17، 1392/8/19مصاحبه.



معرفت ،محمد هادی ( ،)1384تفسیر و مفسران ،قم ،مثسسه فرهنگی تمهید ،چاپ سوم.
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