
معارف 
Maaref@Kayhan.ir

صفحه 8
یک شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 

۱۴ جمادی االول ۱۴۳8 - شماره ۲۱۵۶۰

پرسش و پاسخ

صفحهمعارفروزهای:شنبه،یکشنبه
سهشنبهوپنجشنبهمنتشرمیشود

تلفن های مستقیم:  33941991  - 35202221
Maaref@kayhan.ir

با فضیلت ترین زنان دو عالم
قال النبی)ص(: »اربع نسوْهً ســیدات سادات عالمهن، مریم بنت 
عمران، و آســیه بنت مزاحم، و خدیجه بنــت خویلد، و فاطمه بنت 

محمد)ص(، وافضلهن عالما فاطمه)س(«
پیامبر اکرم)ص( فرمود: چهارتن از زنان، از بزرگ ترین و شریف ترین زنان دو 
عالم - دنیا و آخرت- هستند. 1- حضرت مریم دختر عمران 2- حضرت آسیه 
دختر مزاحم 3- حضرت خدیجه دختر خویلد 4- حضرت فاطمه دختر حضرت 
محمد، و با فضیلت ترین و واالترین آنها در دو عالم حضرت فاطمه)س( است.)1(

______________________
1- فضائل الخمسه، ج 3، ص 142.

مهربانی به فاطمه)س( و رحمت الهی
پیامبر اســام)ص( با مسلمانان در مسجد بودند- هنگام نماز بود. ولی آن 
روز بال حبشــی نبود تا اذان بگوید، همه در انتظار آمدن او بودند، ســرانجام 

بال به مسجد آمد.
پیامبر گرام)ص( به او فرمود: چرا دیر آمدی؟

بال گفت: به سوی مسجد می آمدم. از کنار در خانه حضرت زهرا)س( عبور 
می کردم که دیدم فاطمه زهرا)س( حسن)ع( را به زمین گذاشته و کودک گریه 

می کرد و خود حضرت مشغول آسیا کردن بود.
عرض کردم: یکی از این دو کار را به عهده من بگذار، هر کدام را که دوست 
داری، نگهداری کودک یا دســتاس؟ فاطمه)س( فرمود: من نســبت به پسرم 
مهربان تر هستم. او به نگهداری کودک پرداخت و من به دستاس )آسیا کردن( 
مشغول شدم. و همین باعث دیر آمدن من به مسجد شد. رسول اکرم)ص( برای 
بال دعا کرد و فرمود: »رحمتها رحمک اهلل« نســبت به فاطمه)س( مهربانی 

کردی، خداوند به تو مهربانی کند.« )1(
____________________________________

1- مجموعه ورام، ج2، ص230

خود را بسازید پیش از آنکه 
مورد توجه مردم قرار گیرید!

)بدان ای ســالک راه حق!( تا ریش سفید نشده کاری کنید. تا مورد توجه 
مردم قرار نگرفته اید، فکری به حال خود نمایید. خدا نکند انسان پیش از آنکه 
خود را بســازد، جامعه به او روی آورد و در میان مردم نفوذ و شــخصیتی پیدا 
کنــد که خود را می بازد، خــود را گم می کند. قبل از آنکه عنان اختیار از کف 

شما ربوده شود، خود را بسازید و اصاح کنید.)1(
____________________________

1- شرح چهل حدیث، سیدروح اهلل خمینی)ره(، ص 208

رابطه حبط یا پوشاندن عمل با عدالت خدا
پرسش:

آیا حبط عمل یا پوشاندن اعمال سیئه با عدالت خدا سازگار است؟
پاسخ:

دیدگاه ها و آرای علما درمورد مسئله احباط مختلف است؛ سر اینکه چرا 
آرای علما در مورد احباط مختلف است این است که: اگر احباط را به همان 
معنا که متکلمین آورده اند )ارتداد یا بعضی گناهان کبیره اعمال حسنه گذشته 
یــا تمام یا بعضی ثواب آنها را از بین برده و محو و نابود می کند( قبول کنیم 

در نظر ابتدایی با نقل و عقل مخالف است.
اما نقل: آیات زیادی داریم که می گویند هر انسانی در آخرت ثمره اعمال 
خود را می بیند چه خوب باشــد یا بد. و همین طور آیاتی که تجســم اعمال 
را می رســاند، یعنی اعمال انسان ها چه خوب یا بد در آخرت مجسم و حاضر 
می شوند. اگر احباط به همان معنا صحیح باشد پس رؤیت اعمال و ثمره آنها 

چه می شود؟
اما عقل: میان کســی که هم اعمال خوب و هم اعمال و کردار بدی را 
انجام داده است با کسی که اصًا اعمال نیک ندارد فرق است و مساوی قرار 
دادن این دو خاف عدل اســت به عاوه اگر اجیری کارش را انجام دهد ولی 
گاهی نافرمانی کند و مستأجر به خاطر یک خطا کل اجرت او را ندهد خاف 
عدل کار کرده و احباط این گونه است. از طرفی مسئله احباط و تکفیر صریحاً 
در قرآن آمده است، اینجاست که علماء برای توجیه و جمع این دو اصل وارد 
میدان شده اند و اقوال و آرای متعددی را به وجود آورده اند که در کتاب های 
شرح بر تجرید االعتقاد مذکور است و ما به منظور رسیدن به پاسخ فقط دو 

قول معروف را آورده و پاسخ را ارائه خواهیم داد:
بحث در مسئله احباط در دو مقام مطرح است، یک بار نسبت به شخصی 
اســت که مدتی با ایمان بوده و عمل صالح انجام داده لکن آخر کار مرتد و 
مشــرک شده و ایمان خود را از دست می دهد؛ و بار دیگر نسبت به شخصی 
اســت که از ابتداء تا انتهاء ایمــان خود را حفظ کرده، لکن مرتکب طاعت و 
معصیت شده محقق طوسی و عامه حلی این دو صورت را جداگانه و در دو 
مقام بحث می کنند.محقق طوسی در قول اول: می فرمایند ثواب و پاداش عمل 
مشــروط به این است که شخص تا آخر عمر بر ایمانش پایدار بماند و هرگاه 
شرط منتفی شود مشروط )ثواب و پاداش( هم منتفی می شود، بنابراین درمورد 
شــخص مرتد و یا گناهکارانی که اصل ایمان و عقیده را از دســت می دهند 
اصًا ثواب و پاداشی برای آنها محقق نشده تا نوبت به احباط برسد و بگوییم 
که منافات با عدالت الهی یا با آیات رؤیت اعمال داشــته باشد. )شرح تجرید 
االعتقاد، انتشــارات اسامیه، چاپ هشــتم، ص578( به دو آیه هم استدالل 
فرموده اند. )زمر- 65( )بقره- 217( بر طبق این قول معنای آیه شریفه )لئن 
اشرکت لیحبطن عملک( این است که در صورت تحقق شرک به خدا، ثواب 

و پاداش اصًا محقق نشده )احباط(.
مرحوم حلی در توضیح مراد محقق طوسی می فرماید: اگر در علم الهی این 
شــخص به گونه ای بود که تا آخر عمر به ایمانش وفا می کند و پایدار می ماند 
در این صورت مستحق ثواب می باشد و همین طور گنهکار اگر تا آخر عمر بر 
شرک و گناهش پایدار بماند مستحق عقاب است. اما اگر در علم الهی چنین 
باشد که این شخص صالح که کارهای خوب هم انجام داده و با ایمان هم است 
در آخر عمر مشرک می شود. اصًا مستحق ثوابی نشده و گنهکار اگر توبه کند 
و ایمان آورد مستحق معصیت نشده. معنای احباط و تکفیر از دیدگاه محقق 

طوسی در عامه حلی در مقام اول به همین بیان است.
»تفسیر نمونه« هم در یکجا ظاهر همین نظر را تأیید نموده و می گوید: 
آیات بسیاری داریم که به صراح می گویند: »موافات بر ایمان« )با ایمان از دنیا 
رفتن( شرط قبولی اعمال است و بدون آن هیچ عملی پذیرفته نیست. )تفسیر 

نمونه، دارالکتب االسامیه، چاپ دهم، ج19، ص532(
پس تا اینجا معلوم شــد که محقق طوسی برای استحقاق و تحقق ثواب 
تداوم ایمان را تا زمان مرگ شــرط می دانند. کســی که مرتد و مشرک شود 

برایش اصًا ثوابی نبوده و احباط نسبت به این شخص یعنی همین.
ادامه دارد طلبه جوانی از مقدس اردبیلی )ره( پرســید: استاد! آیا شما گناه 

می کنید؟
استاد گفت: فرزندم؛ همه انسانها جایز الخطا هستند.

دوباره پرسید: عموم انسانها را که می دانم، منظورم خود شما هستید، 
آیا شما گناه می کنید؟

مقدس اردبیلی )ره( با تبســم پاسخ داد: اهلل اکبر، حاال که این قدر 
اصرار می کنی، باید بگویم نه! من گناه نمی کنم.
شاگرد پرسید: آیا فکر گناه هم  نمی کنید؟

استاد فرمود: نه عزیزم، فکر گناه هم نمی کنم.
طلبه جوان که خیلی تعجب کرده بود پرسید: مگر امکان دارد استاد؟

مرحــوم مقدس اردبیلی فرمود: آری، امکان دارد، اگر قبول ندارید 
من سؤالی از شما می پرسم، جواب صحیح آن را بدهید:

آیا شما نجاست می خورید؟
طلبه جوان که احســاس می کرد مورد اهانــت قرار گرفته، رنگ 

چهره اش تغییر کرد و گفت: نه استاد، این چه سؤالی است؟
مقدس اردبیلی )ره( دوباره فرمود: آیا فکر خوردن نجاســت را هم 

نمی کنی؟
جواب داد: نه

استاد فرمود: گناه نزد من مثل نجاست است، حتی بدتر از آن است.
* از: عبرت ها در آینه داستان ها، احمد دهقان، انتشارات 
نهاوندي، قم، چاپ اّول، 1378 ش، ص 60.

حقیقت گناه از زبان مقدس اردبیلی

بدتر از نجاست

تمام عذابها و وحشــت های آخرت یک طرف و اینکه فرد منتقل 
شده به آن عالم دیگر نمی تواند هیچ خرابی را اصاح کند یک طرف 
است. دفتر بسته شده حتی یک خط یا یک نقطه بنویسد مجاز نیست 
و خرابی با عقوبت اشــد تا ابد باقی است. او حسرت یک الاله اال اهلل 
تشــییع کنندگانش رامی خورد، اول حرفی که بعد از مرگ می زند 
این اســت که رب ارجعون )مومنون/99( اما در دستگاه ربوبی هزل 
و شــوخی در کار نیســت و با مرگ به کاروان مردگان هزاران ساله 
ملحق شده است ، او در آن حال که توان هیچ تغییری ندارد به یاد 
آزادی عمــل خود در دنیا می افتد و اینکه در کجاها آن فرصت ها را 
ویران کرده اســت و او همانجا آرزو می کند که ای کاش از اول خاک 
بود: یا لیتنی کنت ترابا)نبا/ 40( اینکه انســان در این دنیا گاهی از 
سر پشیمانی می گوید خاک بر سر من ؛ حقیقت و جوهر آن در آنجا 
نمایان می شود، هرکس در این نشئه، عمل بر مجاز کرده در آن نشئه 

زبان حالش همان است:
گرد بادی را که می بینی تودر دامان دشت 

روح مجنون است خاک برسر می کند!
فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید 

شرمنده ره روی که عمل بر مجاز کرد.
کانال رسمی آیت اهلل سید حسن عاملی
https://telegram.me/seyed_hasan_ameli

کاش از اول
 خاک بودم

در قــرآن دو گونــه از منت 
سخن گفته شده: 1.منت مثبت 
و ارزشــی؛ 2. منــت منفــی و 

ضدارزشی. 
وقتی خداونــد از منت خود 
ســخن به میان مــی آورد آن را 
امری مثبت و ارزشــی می داند و 
مثا می فرماید: لََقْد َمَنّ اهلَلّ َعلَی 
الُْمْؤِمنیَن إِْذ بََعَث فیِهْم رســوال؛ 
خداوند هر آینه بر مومنان منت 

نهــاد آنــگاه که در میان شــما 
رسولی را برانگیخت.)آل عمران، 

آیه 164(
اما وقتی از منت مردم سخن 
بــه میــان مــی آورد از آن نهی 
می کنــد؛ زیرا امری منفی و ضد 
ارزشی می داند و مثا می فرماید: 
یَا أَیَُّهــا الَِّذیَن آَمُنــوا اَل تُْبِطُلوا 
َصَدَقاتُِکْم بِالَْمِنّ َوالَْذی؛ ای کسانی 
که ایمــان آورده ایــد! صدقات 

خودتان را با منت و اذیت کردن 
باطل نکنید.)بقره، آیه 264(

بایــد توجه داشــت که واژه 
 » منت و ریشه آن به معنای »َمَنّ
به معنای »َقَطَع« اســت. »َحبل 
َمنین« در قبــال »حبل َمتین« 
اســت؛ »حبل َمتین«؛ یعنی با 
متانت و محکم، »حبل َمنین«؛ 
یعنی طناب پوســیده و مقطوع. 
وقتــی خداوند بر بنده اش منت 

می گذارد و نعمتی به او می دهد 
با ایــن کار، نیازش را به دیگری 
قطع می کند. پس هر چه نعمت 
بزرگ تر باشد، این بی نیازی و قطع 
شدن قوی تر است. پس منت در 
اصــل به معنای نعمت نیســت، 
بلکه به معنای قطع کردن است؛ 
ولی چون نعمــت الهی موجب 
قطع از دیگری اســت، به کنایه 
به نعمت بی نیــاز کننده، نعمت 

می گویند. پس وقتی خداوند به 
امت اســام و اهل ایمان نعمتی 
چون رســالت پیامبر)ص( داد و 
ایشان را با این نعمت از دیگران 
بی نیاز کرد و نیازشــان را قطع 
نمود، آن را منت دانســته است. 
پس هر اندازه بی نیاززدایی بیشتر 
باشــد، آن نعمت عظیم تر است. 
بنابراین، آن نعمتی که نیاز را از 
همه جوامع بشری قطع می کند، 
نعمت رسالت است که خداوند از 
آن به منت بزرگ یاد کرده است؛ 

زیرا نیاز امت اسام را به دیگران 
قطع کرده و بریده است.

امــا منت انســان به دیگری 
به این معنا است که شما کاری 
می کنیــد که ارزش کارتان قطع 
می شود؛ وقتی می گوید: این کار 
را برایتان کردم، با این سخن خود 
نعمت داده شده را بریده و قطع 
کرده است. پس وقتی می گویند: 
منت نگذارید، یعنی کاری نکنید 
و سخنی نگوئید که آثار و برکات 

کار قبلی خودتان را قطع کنید.

مّنت گذاشتن؛ مثبت یا منفی؟

سیاست خارجی نظام والیی، دارای اصولی تغییرناپذیر 
و ثابتی اســت که از جمله آنها اصل تهدید و ارعاب دشمن 
است که از آن به اصل بازدارندگی نیز تعبیر می شود. اصل 
بازدارندگی یا تهدید از آن رو در سیاســت خارجی بسیار 
مهم و اساسی است که نظام و امت اسالمی بدون پرداخت 
کم ترین هزینه جانی، با رعب و تهدید می توانند دشمن را 

در سر جای خود بنشاند.
***

بازدارندگی و نصرت با رعب و تهدید
تهدید، به معنای ترسانیدن)الّصحاح، ج 2، ص 556، »هدد«.( و 
به لرزه درآوردن با وعید است.) مفردات الفاظ قرآن کریم، ص 834 ، 
»هدد«.( واژه »هدد« در اصل به معنای صدای وحشــت زا همچون 
صدای ریختن دیوار و صدای گام های شدید محکم لرزه افکن است. 
کسی که تهدید می کند، ترس و وحشت را در جان مخاطب می افکند 

و شنونده را به لرزه در می آورد.
در زبان عربی و فرهنگ قرآنی، واژگان دیگری چون انذار برای 
ترساندن به کار رفته است؛ اما فرق ظریفی میان این واژگان است 
و آن اینکه در انذار، اخبار و اباغ همراه با بیم و ترسانیدن از چیزی 
است که فرصت برای پرهیز و احتراز از آن وجود دارد، )مجمع البیان، 
ج 1 - 2، ص 126(، ولی  تهدید اعّم از آن است؛ پس ممکن است که 

شخص فرصتی برای پرهیز و یا فرار نداشته باشد.
پس تهدید در لغت »قصد ابراز شده برای صدمه، یا آسیب رسانی 

یا دیگر اقدامات خصمانه علیه کسی یا گروه یا ملتی است.«
تهدید در اصطاح سیاســی عبارت است از وضعیتی که در آن، 
خطر یا آســیب جدی، ارزش های اساســی و حیاتی ملتی را مورد 

هدف قرار می دهد.
خداوند نسبت به دشمنان خویش هم وعید می دهد و هم انذار 
می کند و هم تهدید. پیامبران و اولیای الهی و رهبران نظام اسامی 
نیز، از این ابزارها برای بازدارندگی و تغییر رویه و شــیوه دشــمن 

بهره می گیرند.
در آیــات قرآن از واژه هــای »تربّص«، »مرصــاد«، »وعید« و 
جمله هایی همانند »لئن لم تنتــه لرجمّنک«، »ویل لکّل أّفاک«، 
»لقعدّن لهم صراطک«، »فبّشرهم بعذاب ألیم« و »لهم سوء الّدار« 

برای این مفهوم از تهدید استفاده شده است. 
انواع و اقسام تهدید

تهدید همانند هر حرکت و فعلی از نظر شدت و شیوه های اجرایی 
در اشکال و انواع گوناگونی و از نظر فراگیری و عدم آن، دارای اقسامی 
است. از این رو، تهدید محدود به یک نوع یا قسم نیست، بلکه دارای 

اقسام و انواع چندی است. از جمله مهمترین آنها عبارت است:
1- تهدید عمومی: تهدید عمومی عبارت است از وضعیتی که 
در آن مناســبات اجتماعی بین افراد، نهادهای مدنی و بوروکراسی 
دولتی، از ظهور، توسعه و نهادینه شدن فسادهای مختلف احتمالی 
صیانت نشده، در نتیجه شاهد کاهش ضریب امنیت افراد جامعه از 

ناحیه عملکرد سایر بازیگران درون جامعه هستیم؛ 
2- تهدیــد امنیتی: بــه وضعیت هایی اطاق می شــود که 
موجودیت یک سیستم و نظام سیاسی را نشانه رفته باشد. در واقع 
تفاوت آن با تهدیدات عمومی در این نکته نهفته است که تهدیدات 
امنیتی با موجودیت و بقای یک نظام سیاسی مرتبط است؛ در حالی 

که تهدیدات عمومی از چنین ویژگی برخوردار نیست؛
3- تهدید سخت: تهدید سخت با دو مؤلفه خشونت آمیز بودن 
در روش اقدام و ســخت افزاری در پیامد اقدام، شــناخته و تعریف 

می شــود. تهدیدات سخت اغلب با ابزارها و تجهیزات مرگبار انجام 
شده و نتیجه آن تخریب، انهدام، کشتار و وحشت آفرینی است؛  

4- تهدید نرم: تهدید نرم بر خاف تهدید ســخت فاقد رفتار 
خشونت آمیز در روش و نرم افزاری بودن در پیامد است.

البته همانگونه که ماحظه می شود تعریف تهدید سخت و نرم 
معطوف به جنس تهدید نیست، بلکه با ماک قراردادن منبع، روش، 
ابزار و پیامد اقدام،  به تفکیک تهدید ســخت از نرم پرداخته است. 
ازهمین رو، چنین تفسیر و تقسیم بندی  از تهدید از ناحیه محققان 

دیگر مورد نقد قرار گرفته اســت؛ اما باید توجه داشت که می توان 
تهدید را براساس هر یک از ماک ها یعنی منبع، روش، ابزار، پیامد 

وسعت و مانند آنها دسته بندی کرد.
به ســخن دیگر، حقیقت تهدید، ماهیتــی از جنس نرم دارد و 
تاثیر تهدید بر احساسات، عواطف، ذهن و قلوب مخاطب، شنونده و 
تهدیده شونده است. پس اگر از تهدید سخت سخن به میان می آید، 
فراهــم آوری ابزارهای فیزیکی همچــون جنگ افزارها و به نمایش 
گذاشــتن آنها در قالب جنگ نرم روانی است؛ چنان که بهره گیری 
از دیگر شیوه ها و ابزارها نیز به همین هدف انجام می شود. توضیح 

بیشتر این مطلب در ادامه می آید.
تهدید

 ابزاربرتر در جنگ نرم
با نگاهی به عناصر اصلی تهدید، باید توجه داشــت که تهدید، 
در حوزه جنگ ســخت معنا نمی یابد، بلکه در ســاختار جنگ نرم 
تعریف و تبیین می شود؛ زیرا اگر ابزارهای جنگی از هر نوعی فراهم 
می آید، هدف از آن اســتفاده از آنها به شــکل واقعی نیست، بلکه 
ایجاد رعب و ارهاب در دل دشمنان است که خود عامل بازدارندگی 
اســت. خداوند در قرآن می فرماید: »و هر چه در توان دارید از نیرو 
و اسبهای آماده بسیج کنید تا با این تدارکات دشمن خدا و دشمن 
خودتان و دشمنان دیگری را جز ایشان که شما نمی  شناسیدشان 
و خدا آنان را می  شناســد بترسانید؛ و هر چیزی در راه خدا خرج 
کنید، پاداشــش به خود شما بازگردانیده می  شود؛ و بر شما ستم 

نخواهد رفت.« )انفال، آیه60(
در ایــن آیه فراهم آوری تجهیزات و نفرات کارآمد در ســطح 
استطاعت و فراهم آوری نیروی نیازمند در راستای »ارهاب« و ایجاد 
ترس در دشــمنان مطرح شده است و لزوما به معنای به کارگیری 
آن نیســت؛ در حقیقت نقش بازدارندگــی در ایجاد قوت و نیروی 
نظامی مثا بیشتر مد نظر قرار گرفته است که در حوزه جنگ نرم 

تعریف می شود.
»تهدید نرم مجموعه اقداماتی است که باعث دگرگونی هویت 
فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبول یک نظام سیاسی شود.« 

»تهدید نرم« نوعی ســلطه در ابعاد سه گانه حکومت، اقتصاد و 
فرهنگ است، که از طریق استحاله و تغییر الگوهای رفتاری ایجاد 
شده در این حوزه ها، نمادها و الگوهای نظام سلطه جایگزین آن 
می شود. با این نگرش، تمامی تحوالتی که موجب شود تا اهداف 
و ارزش های حیاتی یک نظام سیاســی به خطــر افتد، یا باعث 
ایجــاد تغییر و دگرگونی اساســی در عوامل تعیین کننده هویت 
ملی و دینی کشور شود، »تهدید نرم« به شمار می آید. در تهدید 
نرم،  دشمن بدون هیچ منازعه و لشکرکشی فیزیکی، اراده خود 
را بــر ملتی دیگر تحمیــل و آن را در ابعاد گوناگون با روش های 

نرم افزاری اجرا می کند. 
تغییرات حاصل از تهدید نرم، درونی، آرام، ذهنی و تدریجی است 
و ملت هدف، خود به اختیار و اراده، مسیری را انتخاب می کند که 
دشمن خواسته است. همدلی و همراهی مورد هدف با دشمن نهایت 
سلطه نرم اســت. این تهدید همراه با آرامش و خالی از روش های 
فیزیکی و با استفاده از ابزارهای تبلیغات، رسانه، احزاب، تشکل های 

صنفی و قشری و شیوه القا و اقناع انجام می پذیرد. 
از مجموع مباحث مربوط به مفهوم شناسی تهدید چند نتیجه 

می توان استنباط کرد:
الف. گاهی اوقات در مطالعات امنیتــی میان تهدید یا منبع 
تهدید اختاط صورت می گیرد؛ در حالی که تهدیدات فی نفسه از 
یک جنس است. بر این اساس همه تهدیدات اعم از آنچه که نرم یا 
ســخت خوانده می شود، دارای هویتی اجتماعی و در نتیجه تهدید 
نرم محســوب می شــود و نرم بودن یک تهدید یک تلقی از حیات 

تهدید است، نه یک گونه از تهدید.
ب. تهدیدات با توانایی یک بازیگر مرتبط است. قوت و توانایی، 
جوهره اصلی یک تهدید را شکل می دهد. به این دلیل که بر حسب 
تعریف ارائه شــده، تهدید زمانی ادراک می شود، که منافع تهدید 
شــونده مورد مخاطره قرار گیرد. از همین رو جنس تهدید، قابلیت 
انفکاک به ســخت و نرم را ندارد، بلکــه همه تهدیدات چه با ابزار 
ســخت یا نرم، تنها با ادراکات و احساسات سروکار داشته و دارای 

ماهیتی نرم است.
ج. همان طوری که قدرت چه با منابع سخت و چه نرم اعمال 
شــود، به معنای تأثیرگذاری بر اندیشه، عواطف و اراده و سرانجام 
به تســلیم کشاندن حریف است. لذا نقطه مشترک همه تهدیدات، 
تحمیــل اراده به نیروی مقابل اســت. تفاوت هــای تهدیدات، در 
به کارگیری روش ها، ابزارها و منابع است. تهدید می تواند با تأکید بر 
توان فیزیکی همچون لشکرکشی، اشغال خاکریز و سرزمین، نابودی 
و کشتن انسان ها و ویران کردن مراکز اقتصادی اجرا شود؛ یا می تواند 
با تکیه بر روش های سیاسی، روانی و شیوه های غیرخشونت آمیز و 
با به کارگیری قدرت نرم برای تأثیرگذاری بر اراده حریف و نیروی 

مقابل انجام گیرد. 
بی تردید اگر فکر، اراده و قدرت روحی حریف تسخیر شود، کاربرد 
قدرت سخت و لشکرکشــی ضرورتی نخواهد داشت. از همین رو، 
توجه در دنیای معاصر بیش از گذشته به تهدید نرم معطوف شده، 
زیرا کاربرد تهدید نرم به راحتی قابلیت شکســتن مقاومت ملت ها 
و نظام های سیاسی را پیش از عملیات نظامی دارد یا برای سرعت 
بخشــیدن در اهداف عملیات نظامی، اقتصادی و سیاسی از تهدید 
نرم به منظور سلب اراده و انگیزه نبرد در نخبگان یک کشور، مردم 
و نیروهای مســلح بهره می گیرند و عمًا خاکریزهای دفاعی کشور 

بدون خونریزی سقوط می کند.
با نگاهی گذرا به مفهوم تهدید به ســادگی و آســانی می توان 
دریافت که تهدید اصوال در ذات خویش در قالب جنگ نرم و جنگ 
روانی شکل می گیرد؛ زیرا تهدید ایجاد رعب و ترس در روان دشمن 
اســت تا در شرایط انفعالی قرار گرفته و بدون هزینه جانی و مالی 
سنگین، عقب نشــینی کرده یا حتی سرزمین و اهداف مورد نظر 
را واگــذارد یا به عنوان بازدارنده از هر گونه عمل نظامی از ســوی 

دشمن جلوگیری کند.
خداوند به مومنان یاد آور می شــود دشمنان با همه قوت و توانی 
که دارند، در برابر تهدید الهی و ایجاد رعبی که می کند، ناتوان هستند 
و می توان به ســادگی بزرگترین دشــمنان را با ارعاب الهی و ارهاب 
نظامــی و قوای ممکنه به زانو در آورد و فتح جان و ســرزمین کرد 
بی آنکه هزینه ای پرداخت شــود. خداوند می فرماید: اوست کسی که 
از میان اهل کتاب کســانی را که کفر ورزیدند در نخستین اخراج از 
مدینه بیرون کرد. گمان نمی کردید که بیرون روند؛ و خودشان گمان 
داشتند که دژهایشان در برابر خدا مانع آنها خواهد بود؛ ولی خدا از آن 
جایی که تصور نمی کردند، بر آنان درآمد و در دلهایشان رعب افکند، 
به طوری که خود به دســت  خود و دست مؤمنان خانه  های خود را 

خراب می کردند. پس ای صاحبان بصیرت، عبرت گیرید. )حشر، آیه 2(
ابزارهای تهدید، ارعاب و ارهاب

خداوند از مومنان می خواهد غیر از امدادهای غیبی و حمایت های 
الهی،بــرای ایجاد رعب در دل دشــمنان، از همه قــوا و ابزارهای 
تهدید، ارعاب و ارهاب اســتفاده کنند تا در مقام بازدارندگی عمل 
شود  و امنیت حفظ گردد. اگر تهدید موجب زوال امنیت و بحران 
و خطرافکنی در آن می شود، تهدید دشمن می تواند افزون بر زائل 
کردن امنیت، موجب گریز و عقب نشینی و حتی واگذاری امتیازات 

بسیار شود. البته در طول تاریخ دشمنان از این حربه به خوبی استفاده 
کرده اند و بزدالن از مسلمانان را همراه خود ساخته و تحت والیت 
خویش در آورده اند تا جایی که امتیازات ســنگینی را برای رهایی 
از تهدید به دشــمنان پرداخت کردند که نمونه آن در تعامات با 
استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جهان خوار دیده شده است. 
تــرس موهوم یا واقعی، مجوزی برای واگذاری امتیازات از ســوی 
مسلمانان و نظام سیاسی اسامی نیست که اعتمادش بر خدا است.
نظام سیاســی والیی موظف است تا قوای خود را چنان بسیج 
کند تا نه تنها تهدیدزدا باشد، بلکه خود عامل تهدید برای دشمنان 

شود.)انفال، آیه 60(
در تهدیــد باید همــه ابزارهایی که موجب ناامنــی در حوزه 
جغرافیایی سیاسی، فکری و فرهنگی دشمن می شود، مورد استفاده 
قرار گیرد. تهدید می تواند نسبت به اموری باشد که امنیت دشمن را 
به خطر اندازد. تهدید به آوارگی، اسارت، قتل، تبعید، جنگ، زندان، 
طرد اجتماعی و مانند آنها می تواند دشــمن را از هر گونه اقدامی 
بازدارد. تهدید می تواند عملی شود و می تواند در همان مقام ارعاب 
و ترس و ارهاب باقی بماند. همواره »بلند کردن سنگ بهتر از پرتاب 

آن است؛ زیرا ممکن است به هدف نخورد«.
واکنش نظام والیی

 نسبت به تهدید دشمنان
همان طوری که نظام سیاســی والیی باید دشــمنان را تهدید 
کنــد و در جنگ نرم و روانی، آنان را زمین گیر کرده و از حرکت و 
تحرکات ضد امنیتی بازدارد، همچنین باید کاری کند تا رفتارهای 
تهدید آمیز آنان را پاسخی درخور دهد. این واکنش ها می تواند شامل 

اموری چند باشد که در قرآن بیان شده:
1. استقامت: پایــداری و  استقامت در برابر تهدیدهای دشمن 
وظیفه نظام سیاسی والیی و امت اسام است. از نظر قرآن، بسیاری 
از این تهدیدها، عملی نمی شــود و تنها یک جنگ روانی است؛ اگر 
امت مقاومت کند و استقامت ورزد، به طور طبیعی سایه تهدید از 
سر آنان برداشته می شود. خداوند بیان می کند، استقامت بر ایمان، 
موجب بی تأثیر بودن تهدیدهای دشمنان است، چنانکه تهدیدهای 
فرعونی این گونه بی تاثیر شد.)اعراف، آیات 122 تا 126( البته باید 
توجه داشت که ممکن است در این میان برخی هزینه ها داده شود، 
ولی نسبت به وازدگی و هزینه های آن خیلی کمتر است.)همان؛ طه، 

آیات 71 تا 73؛ شعراء، آیات 49 و 51(
2. بی اعتنایی: از دیگر واکنش های مفید و ســازنده در برابر 
تهدید دشمنان، بی اعتنایی نسبت به آن است.)انعام، آیات 80 و 81(

3. تبری : ابزار تنفر و بیزاری و اعان انزجار نسبت به تهدیدهای 
دشمن و حتی برخی از رفتارهای برخاسته از تهدید یعنی تهدیدات 
عملی شده، خود بهترین واکنش است که باید مردم و نظام سیاسی 

والیی نسبت به دشمنان در سیاست خارجی در پیش گیرند.)شعراء، 
آیات 167 و168(

4. توکل : انســان مومن بر توحید فعل اســت و بر این اساس 
فکر و رفتار می کند. بنابراین، امت و نظام سیاســی والیی باید در 
برابر تهدید دشمن بر اساس اصل توکل رفتار کرده و با حفظ قوت 
و شــوکت خود امید به خدا داشته و امور خویش را به خدا واگذار 

کنند و از او یاری جویند.)آل عمران، آیه 173(
5. ذکر و یاد خدا: مردم باید همواره یاد خدا را در دل داشته 
باشــند که موجب اطمینان و آرامش اســت و هر گونه اضطراب و 
ترس را از دل هــا می زداید. از آنجا که تهدید، به حوزه جنگ نرم 
و جنگ روانی مربوط اســت و بر احساسات و عواطف تاثیر دارد و 
اذهــان و قلوب را درگیر می کند، یاد خداوند بهترین عامل آرامش 
و سکونت و اطمینان بخش است.)یوسف، آیات 32 و 33( خداوند 
می فرماید: الَِّذیَن آَمُنوا َوتَْطَمِئُنّ ُقُلوبُُهْم بِِذْکِر اهلَلّ أاََل بِِذْکِر اهلَلّ تَْطَمِئُنّ 
الُْقُلوُب؛ همان کسانی که ایمان آورده  اند و دلهایشان به یاد خدا آرام 
می گیرد. آگاه باش که با یاد خدا دلها آرامش می  یابد.)رعد، آیه 28(
6. مهرورزی: انسان مومن، عاقل و موقعیت شناس است. حق گرایی 
در کنار واقع بینی به او این امکان را می دهد تا در شــرایط مختلف  
راهکارهــای متفاوتی را در پیش گیرد. از جملــه راهکارها در برابر 
دشمنانی که تهدید می کنند، مهرورزی است؛ زیرا گاهی تالیف قلوب 
می تواند تهدید را به فرصت تبدیل کند. البته این راهکار در هر شرایطی 
کارایی ندارد به کار گرفته نمی شود، بلکه بر اساس دشمن شناسی و 

بررسی امکان تغییر در رفتار انجام می گیرد.)مریم، آیات 46 و 47(
7. اقدام متقابل: از جمله واکنش ها نسبت به تهدید دشمنان، 
اقدام متقابل  ومقابله مثل است که در آیات قرآن به آن توجه داده 
شده اســت. البته گاه می توان دشمن را به سرنوشت گذشتگان و 
تکرار آن تهدید کرد و از سابقه برای الحقه بهره برد. تهدید به گرفتار 
شــدن دوباره و مجازات و مانند آن ها، یک راه برون رفت از تهدید 

دشمنان است.)انفال، آیات 70 و 71(
در قرآن واکنش های دیگری در برابر تهدیدهای دشمنان بیان 
شده که اهم آنها موارد پیش گفته است و موارد دیگر نیز در همین 

چارچوب قابل تبیین و دسته بندی است.

توجه در دنیای معاصر بیش از گذشــته به تهدید نرم معطوف شــده، زیرا کاربرد تهدید نرم به راحتی قابلیت 
شکستن مقاومت ملت ها و نظام های سیاسی را پیش از عملیات نظامی دارد یا برای سرعت بخشیدن در اهداف 
عملیات نظامی، اقتصادی و سیاسی از تهدید نرم به منظور سلب اراده و انگیزه نبرد در نخبگان یک کشور، مردم 

و نیروهای مسلح بهره می گیرند و عمالً خاکریزهای دفاعی کشور بدون خونریزی سقوط می کند.

روشهایبازدارندگیقرآنبرایمقابلهباتهدیدهایدشمنان
منصور خلیل پور

خداوند از مومنان می خواهد غیر از امدادهای غیبی و 
حمایت های الهی، برای ایجاد رعب در دل دشمنان، 
از همــه قــوا و ابزارهای تهدید، ارعــاب و ارهاب 
استفاده کنند تا در مقام بازدارندگی عمل شود  وامنیت  

حفظ گردد.

از آنجا که تهدید، بــه حوزه جنگ نرم و جنگ روانی 
مربوط است و بر احساســات و عواطف تاثیر دارد و 
اذهان و قلوب را درگیــر می کند، یاد خداوند بهترین 

عامل آرامش و سکونت و اطمینان بخش است.

ـ 60( )انفالـ 


