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جنگ نرم علیه جنگ سخت
بی گمان هدف در جنگ سخت، حذف فیزیکی دشمن و منابع مالی و 
اقتصادی اوست. از این رو تمام تالش در جنگ سخت، بهره گیری از ابزارها 
و سالح هایی است که موجب مرگ دشمن یا ناکارآمدی وی می شود و یا 
منابع مالی و اقتصادی و زیرســاخت های اصلی او را نابود می سازد؛ زیرا از 
میان بردن زیرساخت ها بویژه زیرساخت های اقتصادی دشمن، زمینه را برای 
سستی و ضعف جنگجویان در مقابله با حمالت را فراهم می آورد. برخی از 
دشمنان سعی می کنند که حتی پیش از حمله سخت و حذف رزمندگان 
دشــمن، نخست زیرساخت های دشــمن را نابود کنند تا او فاقد هر گونه 
پشتیبانی و حمایت از پشت جبهه شده و به اجبار سر تسلیم فرود آورد. از 
همین رو همواره نخستین حمالت به تاسیسات و زیرساخت ها انجام می شود.
امــا هدف در جنگ نرم، حذف فیزیکی دشــمن نیســت، بلکه ایجاد 
شــرایطی است که او با کمترین هزینه تسلیم شود و منابع انسانی و مالی 
بی کم و کاســت برای استثمار و بهره کشی باقی بماند؛ زیرا توسعه طلبی و 
گســترش ســرزمینی و افزایش منابع بیشتر مورد نظر است؛ البته گاه در 
جنگ  نرم، هدف فروریختن روحیه دشــمن و سپس نابودی او با کمترین 
هزینه اســت؛ ولی این نوع از جنگ نرم، فواید کمتری نصیب می کند، در 
حالــی که از مهمترین اهداف نظام های سیاســی در جنگ نرم در جهان 
امروز، افزایش قدرت و شوکت و گسترش دایره سلطه و جهانگیری هدف 
است. مستکبران جهانی امروز برای گسترش سلطه جهانی تالش می کنند 
و هدف آنان ســلطه پذیری جوامع دیگر و امکان بهره کشی و استثمار آنان 
بدون مزاحمت های اساسی از سوی دیگران و بلکه همراهی و همدلی جوامع 
دیگر در مســیر اهداف آنان است؛ چنانکه جهانخواران امروز و مستکبران 

سه ویژگی کمرشکن
قال االمام الباقر)ع(: »ثالث قاصمات الظهر؛ رجل استکثر عمله 

و نسی ذنوبه واعجب برأیه«
امام باقر)ع( فرمود: سه چیز کمر انسان را می شکند؛ شخصی که عمل 
خود را زیاد و بزرگ پندارد، و گناهان خود را فراموش کند، و خودپسند 

باشد و به رای خود عمل کند. )1(
______________
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مبنای رابطه با دیگران
روزی امام کاظم)ع( از کنار مردی ژولیده عبور نمودند، و به او ســالم 
کردنــد و نزد او نشســتند و با او مدتی طوالنی بــه گفت وگو پرداختند. 
امام کاظم)ع( به آن مرد فرمودند: من برای خدمتگزاری حاضرم، هرگونه 

کاری داری بگو انجام دهم!
یک نفر از اطرافیان به امام کاظم)ع( گفت: عجیب است! شما همنشین 
این شــخص آلوده و ژولیده شده اید و اکنون نیز می خواهید به او خدمت 

کنید؟
حقیقتا او سزاوار است که به شما خدمت کند. امام کاظم)ع( در پاسخ 
فرمودند: این شخص بنده ای از بندگان خدا، و برادر دینی من و همسایه ام 
در شهرهای خدا می باشد. پدر من و او حضرت آدم است و او بهترین پدران 

است، و دین اسالم ما را به همکاری دعوت کرده است. )1(
______________________

1- اعیان الشیعه، ج 2، ص 7

پرسش:
مفهوم قدرت نرم چیســت و چگونه می تــوان با قدرت نرم 

تحوالت یک جامعه را به سمت اهداف مورد نظر تغییر داد؟
پاسخ:

به طور کلــی برای جذب مخاطبین و همراه نمودن آنان با ارزش ها، 
اهداف و آرمان های مورد نظر ســه شــیوه وجود دارد: 1- روش تهدید 
)تخویف( 2- روش تطمیع 3- روش ایجاد جاذبه. در روش اول مخاطبین 
از روی ترس و وحشــت همراهی می کنند و اگرچه ممکن اســت جسم 
و ظاهرشــان با ما یکی باشــد، اما در باطن و عمق جانشــان با ما همراه 
نیســتند و قلباً اعتقادی به همراهی و همســویی با ما را ندارند. در روش 
دوم مخاطبین از روی منافع و مصالحی که به آنها رسیده یا خواهد رسید 
بــا ما همراهی می کنند و مادامی که منافــع آنان تأمین و حاصل گردد 
این همراهی و همســویی ادامه دارد، اما به محض قطع منافع،  همراهی 
و همسویی تبدیل به مخالفت، انتقاد و یا عناد خواهد شد چرا که پیوند 
آنان قلبی و اعتقادی نبوده و منافع مادی عامل پیوند و اتحاد آنان با هر 

شخص یا جریانی خواهد بود.
در روش سوم همراهی و همسویی مخاطبین با ایجاد و تقویت جاذبه در 
افکار و رفتار دعوت کننده صورت می گیرد. براساس این روش دعوت کننده 
دیگران باید خود را به ویژگی ها و شــاخص هایی در افکار و اعمال خود 
بیاراید کــه این جاذبه بتواند قدرت و کارآمدی خود را در تأثیرگذاری و 
نفوذ بر دیگران به اثبات رســانده و مخاطبین بدون نیاز به هرگونه فشار 
اعم از تهدید و یا تطمیع و تشویقی، همراهی و همسویی خود را با دعوت 
کننده اعالم کنند. بنابراین به طور طبیعی چنین افراد یا جریان هایی که 
براساس روش ایجاد و تقویت جذبه با مخاطبین خود برخورد می کنند و 
می توانند آنان را با خود همراه و همسو نمایند، از قدرت معنوی و کماالت 

باالیی برخوردارند که به زبان امروزی به آن قدرت نرم گفته می شود.
از منظــر آموزه های وحیانــی روش تخویف و تطمیــع برای جذب 
مخاطبیــن نه تنها ثبات،  پایداری و کارآمدی ندارد بلکه اساســاً هرگونه 
روش هراس افکنــی و یا وعده هــای کاذب طمع برانگیز در راهبرد دعوت 
دیگران به اسالم مذمت و نهی شده است. »ادع الی سبیل ربک بالحکمْهً 
و الموعظه الحسنْهً و جادلهم باللتی هی احسن« با حکمت و اندرز نیکو، 
به راه پروردگارت دعوت نما، و با آنها به روشی که نیکوتر است، استدالل 

و مناظره کن.)نحل-125(
تعریف قدرت نرم

مهم ترین تعریف از قدرت نرم توسط »جوزف نای« پژوهشگر برجسته 
آمریکایی و استاد دانشگاه هاروارد ارائه شده است. وی اولین بار این مفهوم 
را در ســال 1990 در کتاب خود با نام »تغییر ماهیت قدرت آمریکایی« 
مطرح کرد. نای  در این خصوص نوشت: قدرت نرم شیوه ای برای رسیدن 
به نتایج دلخواه بدون تهدید و تشــویق آشــکار و ملموس است. بر این 
اساس حاکمیت یک کشور می تواند به مقاصد خود برسد، زیرا کشورهای 
دیگر ارزش های آن را می پذیرند و تحت تأثیر اندیشــه و پیشــرفت آن 
قرار می گیرند، و در نتیجه خواهان پیروی از آن می شوند. در این مفهوم 
مهم ترین مسئله، تنظیم دستورالعملی برای جذب دیگران است. بنابراین 
قدرت نرم کسب آنچه می خواهید از طریق جذب کردن است، نه از طریق 

اجبار و یا پاداش.
)ر.ک: قدرت نرم، جوزف نای، مترجم مهدی ذوالفقاری، دانشگاه امام 

صادق)ع(( 
 ادامه دارد

)بدان ای سالک راه خدا!( کوشش کنید که تربیت بشوید و تزکیه 
بشــوید، قبل از اینکه تعلیم و تعلم باشــد... واال... بدون تزکیه و بدون 
اینکه تصفیه نفس بشود برای بشر... نفع نخواهد آورد، بلکه ضرر دارد. 
تمام این ضررهایی که بشــر می بیند، تمام این خســران هایی که بشر 
در این ســیاره می بیند، از دست همین عالم هایی هستند که تخصص 
را دارند، لکن تربیت را ندارند... خود انســان دشمن بزرگ خود انسان 
است... ما اگر خودمان را تربیت بکنیم مشکالتمان، همه رفع می شود... 
یا جهالت است و یا علمی که از جهالت برای انسان مضرتر است... واقع 
مطلب همین اســت که »العلم نور« علم نوری اســت که خدا در قلوب 
مردم، او را وارد می کند. اگر نورانیت آورد برای انســان، این علم است 
و اگر حجاب شد برای انسان، آن علم نیست، آن حجاب است، »العلم 

هو الحجاب االکبر« )1(
ــــــــــــــــــ
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الم( َقاَل:  ٍد)َعلَیِهَماالَسّ اِدِق َجعَفِر بِن ُمَحَمّ اِد بِن ِعیَســی َعِن الَصّ َعن َحَمّ
َکاَن فِیَمــا أَوَصی  بِِه لُقَمانُ  ابَنهُ  نَاتَاَن ... یَــا بَُنَیّ َخِف اهللَ َخوفاً لَو َواَفیَتُه بِِبِرّ 
َقلَیِن َرَجوَت  بََک اهلل َو ارُج اهللَ َرَجاًء لَو َواَفیَتُه بُِذنُوِب الَثّ َقلَیِن ِخفَت أَن یَُعِذّ الَثّ

أَن یَغِفَر اهللُ لََک)1(
***

َکاَن فِیَما أَوَصی  بِِه لُقَمانُ  ابَنهُ  نَاتَاَن ، معلوم می شود اسم پسر لقمان ناتان 
بوده اســت، حاال در پاورقی نسخه های دیگر هم نقل کرده  اند: ناسان، نابان و 
از این قبیل؛ یکی از آن فِقراتی که او سفارش می کند به پسرش این است:َیا 

بََک اهلل. َقلَیِن ِخفَت أَن یَُعِذّ بَُنَیّ َخِف اهللَ َخوفاً لَو َواَفیَتُه بِِبِرّ الَثّ
لزوم خوف از خدا به رغم داشتن حسنات زیاد

در باب خوف و رجاء است؛ می فرماید خوف تو از خدای متعال به مرتبه ای 
باشــد که اگر نیکی و حسنات جّن و انس را هم با خود داشته باشی، باز هم 
خائف باشی از اینکه خدای متعال تو را معّذب کند؛ در این حد بایستی انسان 

خوف داشته باشد.
شما حسنات جّن و انس را با خودتان دارید؛ اّما آیا از قصورهای خودتان، 
تقصیرهای خودتــان -تقصیرها در مراتب مختلف؛ در هر مرتبه ای از ایمان، 
نوعی از کارها برای انسان تقصیر محسوب می شود- خاطرجمع هستید؟ نه، 
بنابراین ولو شــما نمازهایتان را می خوانید، نوافلتان را می خوانید، نافله  شب 
را می خوانیــد، دعای کمیل هم می خوانید، تبلیغ دین هم می کنید، کارهای 
خــوب هم انجام می دهید، خدمت بــه مردم هم می کنید، بعد بگویید دیگر 
من خیالم راحت است و همه  کارهای خوب را انجام داده ام؛ نخیر، این جوری 
نیست. گاهی وظایفی از انسان فوت می شود که العیاذباهلل انسان تا آخر عمر 
نمی فهمد، )بعد که رفت( آن طرف، می فهمد؛ بعد که چشــمش را بســت و 
وارد آن نشئه شد، آن وقت نگاه می کند و می بیند چقدر کارها که باید انجام 
می داده، انجام نداده است؛ یا چقدر کارهایی که بایستی انجام می داده، درست 
انجام نداده یا با نّیت درســت انجام نداده است ؛ این جوری است. لذا شما در 
دعای شــریف مکارم االخالق می خوانید: َو اسَتعِملِنی بَِما تَسأَلِنی َغداً َعنه ؛)2( 
من را به آن کارهایی که فردا از من سؤال خواهی کرد و من را )به خاطر آنها( 
مؤاخذه خواهی کرد، وادار کن و به ســمت آن کارها بکشان. خیلی از کارها 
را ما غافلیم، حاال گاهی انسان تا دم مرگ یا بعد از مرگ نمی فهمد -که آن 
خیلی بد اســت- گاهی هم انسان در اثنای زندگی ملتفت می شود که فالن 
کار را باید می کردیم )ولی( انجام ندادیم، فالن وظیفه را باید انجام می دادیم 
)ولی( انجام ندادیم، یا فالن کار را نباید می کردیم )ولی( مرتکب شدیم؛ این 
فرصتی اســت؛ اگر خدای متعال توفیق بدهد و انسان قبل از مرگ، ملتفت 
این کمبودها و نقصها و ُخلل و ُفرج )چاله ها و شــکاف های( زندگی خودش 
بشود؛ این نعمت بزرگی است که خدای متعال فرصت بدهد که انسان بتواند 

یک جوری جبران کند؛ اگرچه گاهی جبرانش هم خیلی سخت است.
در سنین جوانی، جبران آسان است؛ در سنین ماها، جبران سخت است؛ 
فرصت نیست، حوصله نیســت، توان نیست، نیروی الزم نیست؛ تا وقتی که 
این فرصت هســت، تا توان هست، تا حوصله هست، تا وقت هست، شما که 

جوان هستید فرصت را مغتنم بشمرید؛
پس درس اّول این فِقره از )سفارش( لقمان به پسرش، این است که اگر 
همه حســنات جّن و انس را هم با خودت داشتی و نگاه کردی دیدی خیلی 

کارها انجام داده ای، باز هم از خدای متعال بترس؛ خوف در این حد.
اظهار تضرع و ضعف، عامل جلب رحمت خدا

نقطه  مقابلش هم رجاء است؛ آن هم باید باشد؛ خوف به تنهایی، مکّمل 
َقلَیِن َرَجوَت أَن  ایمان نیســت؛ فرمــود: َو ارُج اهللَ َرَجاًء لَو َواَفیَتُه بُِذنُــوِب الَثّ

یَغِفرَ اهللُ لََک.
رجاء هم باید همین جور باشــد که اگر چنانچه با گناهان جّن و انس، با 
خدای متعال مالقات کردید، باز هم این امید را داشته باشید که خدای متعال 
با شــما با حســن فضل خود و حسن رفتار خود رفتار کند و شما را بیامرزد. 
این رجاء را هم باید داشــته باشید. چرا؟ مگر می شود؟ بله، گاهی انسان در 
مقابل پروردگار عالَم اظهار ضعف و انکســار می کند )و می گوید( »اِنّی ُکنُت 
ِمَن الّظالِمین«)3(؛ نْفس این اظهار انکسار و اظهار ضعف و تضّرع، موجب جلب 
رحمت الهی می شود. در دعای شریف ابوحمزه می خوانید: اِرَحمنی لَِضعفی؛)۴( 
چون ضعیفم، به من ترّحم کن؛ پس یکی از موجبات رحمت الهی، ضعف ما 
است؛ به شرطی که آن ضعف را احساس کنیم، اقرار کنیم به آن ضعف. اگر 
این باشــد، آن وقت این رجاء هم هست؛ بله، این رجاء را هم داریم از خدای 
متعال در مناجات شریفه  شعبانّیه: کأنّی بَِنفسی واقِفٌة بَیَن یَدیَک َو َقد اَظلَّها 
دتَنی بَِعفِوک؛)5( این هم همیشه  لی َعلَیک َفُقلَت ما اَنَت اَهُلُه َو تََغَمّ ُحسُن تََوُکّ

هست که گویا انسان خودش را در زیر سایه  رحمت الهی مشاهده می کند.
بنابراین هر دو الزم اســت؛ هم آن خوف الزم اســت، هم این رجاء الزم 
اســت. هم آن خوف، منطقی است و هم این رجاء منطقی است. )پس( این 
رجاء هم منطقی است؛ این جور نیست که انسان بگوید چطور چنین چیزی 

ممکن است؛ نه، کاماًل منطبق با منطق است. 
ــــــــــــــــــــــــــ

1( األمالی )للّصدوق(، ص 7۶۶    2( صحیفه  سّجادیّه   3( انبیاء، بخشی 
از آیه  ۸7؛    ۴( قبال االعمال، ج 1، ص 73   5( اقبال االعمال، ج 2، ص 15۴
شرح حدیث در ابتدای درس خارج، یک شنبه 95/12/1
* پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب

اهمیت توام بودن ترس و امید در انسان

قدرت نرم و آثار آن

علم و تخصص بدون تزکیه
 ضرر دارد

فروش حلقه مردانه از جنس طالی سفید
س: در زمان خرید لوازم عقد با اصرار خانواده همســرم و 
با اکراه، اجازه خرید انگشتر طالی سفید را دادم و فقط برای 
چند لحظه در شب عقد و عروسی آن را به دست کردم، حال 
با توجه به مردانه بودن آن آیا می توانم آن را بفروشــم و از 
پول آن استفاده کنم؟ در صورت منفی بودن پاسخ آیا مأذون 
هســتم که آن را با طالی زنانه معاوضه کنم، در صورت مثبت 
بودن، پرداخت یا دریافت وجه برای تعویض چه حکمی دارد؟

ج: با توجه به اینکه اســتفاده معمول و رایج انگشــتر مردانه، به 
دست کردن است که آن هم حرام می باشد، خرید و فروش آ ن جایز 
نیست مگر اینکه به قصد استفاده از ماده آن و تبدیل به انگشتر زنانه 

و امثال آن بفروشد.

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

جنگ نرم، جنــگ عقول و قلوب اســت و هدف از آن 
سلطه روانی در افکار، اندیشه ها، رفتارها، گرایش ها و انگیزه های 
طرف مقابل است که می تواند دشمن یا هر بیگانه بی طرف باشد 
تا این گونه، دشمن مرعوب و بی طرف به عنوان موافق در صف 
دوستان و همراهان بلکه همدالن در آید و یا دست کم در صف 
دشمن در نیاید. جنگ نرم، جنگ علیه اندیشه ها و انگیزه ها 
است. در جنگ نرم دست کم دشــمن، از نظر اندیشه ای به 
شک می افتد و در انگیزه گرفتار تردید در عمل و موفقیت آن 
می شود. پس شکستن جزم اندیشه ای و عزم عملی و ارادی از 
مهمترین اهداف جنگ نرم است. از همین رو، عقول و قلوب در 
جنگ نرم، مخاطب هر نوع عملیات روانی است تا قدرت دشمن 
در هم شکسته و حتی گاه تسلیم شود و به عنوان موافق در 

صف دوستان درآید.

در جنگ نرم از سالح هایی استفاده می شود که می تواند 
شامل جنگ افزارهای نظامی باشد که بستر را برای سلطه روانی 
و ارعاب فراهم می آورد و ناتوانی را به طرف مقابل گوشزد یا 
تلقین می کند و این گونه اذهان و سپس قلوب را تحت تسخیر 
و سلطه خویش در می آورد. البته مهمترین ابزار در جنگ نرم، 
سالح های نرمی است که از طریق تبیین فلسفی، تشکیک در 
افکار و اندیشه ها، تردید در عمل و موفقیت آن و نیز بهره گیری 
از عناصری مانند جاسوسی، مردم شناسی و روان شناسی جامعه 
مخاطب و مانند آنها انجام می شود تا ذهن مخاطب از تصدیق 
به موفقیت در عملیات دچار شک شده و قلبش انگیزه ای برای 

عمل نداشته باشد و عزم به تردید تبدیل شود.
در مطلب حاضر برخــی ویژگی های جنگ نرم و باید ها و 

نبایدهای آن از دیدگاه قرآن بررسی شده است. اشاره
پیامبر گرامی اسالم)ص( درباره نقل حدیث می فرماید: با یکدیگر 
گفت وگو و مالقات داشته باشــید و حدیث بگویید؛ زیرا حدیث مایه 
روشنی دلها است. همانا دلها نیز مانند شمشیر زنگ می زند، و جالی 

آن حدیث است )بحاراالنوار، ج 2، ص 152(
سنت نقل حدیث و تفسیر و تبیین آن در نظام تعلیم و تربیت علمای 
حوزه، سابقه ای طوالنی دارد. دلیل آن هم تاکیدات فراوانی است که از 
جانب پیامبر گرامی)ص( و اهل بیت طاهرینش)ع( بر فراگیری حدیث، 
حفظ حدیث، نقــل حدیث، مذاکره و مباحثه حدیث، کتابت حدیث و 
فهم حدیث شده است. از طرفی ثقل روایات در کنار ثقل قرآن کریم، 
دو ثقلی هستند که اگر کسی به آنها تمسک پیدا بکند هرگز از مسیر 
هدایت الهی گمراه نمی شــود. چنانکه پیامبر اکرم در حدیث معروف 
فرمودند: انی تارک فیکم الثقلین کتاب اهلل و عترتی. ترویج آموزه های 
اهل بیت در قالب نقل حدیث بقدری حائز اهمیت است که امام رضا)ع( 
می فرماید: مردم اگر محاســن کالم ما را بشناسند حتما از ما تبعیت 
می کنند. )بحاراالنوار، ج 2، ص 30( مفهوم این سخن آن است که اگر 
ما در نقل بهترین و کاربردی ترین سخنان این بزرگان و ذوات مقدسه به 
دیگران کوتاهی کنیم، عظمت این خاندان بر دیگران شناخته نمی شود و 
به طور طبیعی پیروی و تبعیتی صورت نخواهد گرفت. در این رابطه شرح 
احادیث رهبر معظم برای ما جایگاه و اهمیت خاص خود را پیدا خواهد 
کرد.چرا که معظم له با اشراف کاملی که بر اوضاع کشور در عرصه های 
مختلف دارند، بهترین و کاربردی ترین احادیث را انتخاب کرده و به شرح 
و تفسیر آن ها می پردازند. بنابراین درستون حاضر بنا داریم ان شا ءاهلل 
با لطف و عنایت حضرت حق، بهترین گزینه های روایی را که در ابتدای 
درس خارج فقه معظم له بیان شده است تقدیم خوانندگان گرامی کنیم 

تا در پرتو آن زنگار دل هایمان را جال ببخشیم.
***

* علی صدیفی

هوشمند هم گفته می شود.
تاکید قرآن بر آمادگی نظامی سخت افزاری

درست است که در جنگ نرم، هدف تسخیر عقول و قلوب است؛ اما گاه 
نیاز است تا برای چنین تسخیری از سالح های سخت استفاده تهدیدی یا 
حتی عملیاتی در مدار و محدوده مهار شده  بشود. خداوند در آیاتی از جمله 
وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم  آیه ۶0 سوره انفال به این مهم  اشاره دارد و می فرماید: َوأَِعُدّ
ُکْم َوآَخِریَن ِمْن ُدونِِهْم اَل   َوِمْن ِربَاِط الَْخْیِل تُْرِهُبوَن بِِه َعُدَوّ اهلل َوَعُدَوّ ْهً ِمْن ُقَوّ
تَْعلَُمونَُهُم اهلَل یَْعلَُمُهْم َوَما تُْنِفُقوا ِمْن َشْيءٍ فِي َسِبیِل اهلَل یَُوَفّ إِلَْیُکْم َوأَنُْتْم اَل 
تُْظلَُموَن؛ و هر چه در استطاعت و توان دارید از نیرو و اسب های آماده بسیج 
کنید تا با این تدارکات، دشمن خدا و دشمن خودتان و دشمنان دیگری را 
که شما نمی شناسیدشان و خدا آنان را می شناسد بترسانید؛ و هر چیزی 
در راه خدا خرج کنید، پاداشش به خود شما بازگردانیده می  شود. و بر شما 
ستم نخواهد رفت.در این آیه برخورداری از توان نظامی از جنگ افزارهای 
جنگ سخت در حد استطاعت به قصد ترساندن دشمن که عملیاتی روانی 
در جنگ نرم است، مورد تاکید قرار گرفته است. هدف در این عملیات تنها 
دشــمن شناخته شده نیست، بلکه دشمنان ناشناخته ای برای مسلمانان و 
نظام سیاسی والیی است که با این جنگ نرم، آنان نیز حساب کار دستشان 
می آید و از هر گونه اقدام یا همراهی با دشــمنان شناخته شده امت اسالم 
دست می شویند. از نظر قرآن هزینه کردن در امر جنگ نرم به هر میزان، 

یک هزینه اضافی نیست، بلکه هزینه ای است که سود آن بیشتر است.
بر این اساس بهره گیری از همه توان نظامی موجب پیدایش خوف در 
دشــمن و افزایش روحیه رزمندگان اسالم و امت می شود. در یک جنگ 
تمام عیار همان اندازه که دشمن از توان امت هراسان و ترسان خواهد شد، 

امنیت و اطمینان رزمندگان نیز افزایش می یابد.
البته گاه دشمن اطمینان کاذبی را القا می کند تا خوف و هوشیاری از 

میان رزمندگان رخت بربندد؛ زیرا خوف و ترس در حد معقول آن مقبول 
اســت و باید از دشمن ترسان بود و اعتماد و اطمینان نکرد؛ زیرا از همان 
جایی که اعتماد و اطمینان شود، ضربه وارد می شود. از همین رو خداوند 
از رزمندگان اسالم می خواهد تا در هر امری حتی نماز واجب، خوف معقول 
نســبت به دشمن را در دل داشته باشند و دچار توهم نشوند. نماز خوف 
در همین رابطه وضع شده است که یک نماز در حالت ترس و هوشیاری 

نسبت به دشمن است. )نساء، آیه 102(
اگر رزمندگان اسالم نسبت به دشمن دچار ترس بیش از اندازه شوند، 
زمینه شکست فراهم می آید؛ همچنانکه ترک خوف و هوشیاری نسبت به 

آنان موجب شکســت می شود. افزایش کثرت در رزمندگان اسالم، خوف و 
ترس را از دل ها می زداید و هوشیاری را کاهش می دهد و از همان جا ضربه 

وارد می شود. )توبه، آیه 25؛ روایات تفسیری(
رعایت اصول اخالقی در جنگ نرم

از آنجا که هدف در اســالم حتی در جهاد و جنگ مقدس، حمایت از 
حقوق انسانی و دفاع از مظلومان و مستضعفان عالم)نساء، آیه 75( و دفع و 
رفع ظلم و ستم از مردم و اماکن مقدس و تامین امنیت )حج، آیات 39 و 
۴0( و اقامه و اجرای عدالت )حدید، آیه 25( و مصونیت از تجاوز دشمن)نساء، 
آیات 71 و 102؛ انبیاء، آیه ۸0( و مانند آن اســت، اسالم اصول اخالقی و 
حقوقی انسان را همواره مراعات می کند و اجازه نمی دهد تا در جنگ نرم 
از روش هایی اســتفاده شود که موجب گمراهی حقوق طبیعی بشر گردد 
و ایشــان را به جای هدایت در مســیر حق و عدالت به مسیر باطل و ظلم 
بکشاند و یا دعوت کند؛ بنابراین، هرگز هدف، وسیله و ابزار باطل را توجیه 

نمی کند و اجازه بهره برداری از آن را نمی دهد.
به ســخن دیگر، اسالم برای تســخیر قلوب و عقول بر آن نیست تا از 
خرافات و موهومات و مانند آن بهره برد؛ بلکه همواره بر اساس عقالنیت و 
حقانیت عمل می کند و مردم را به حق و عدل فرا می  خواند. این در حالی 
است که دشمنان در جنگ نرم از خرافات و موهومات  نیز بهره می گیرند 
و از هر ابزار باطلی برای رسیدن به مقصد و مقصود باطل خویش استفاده 
می کنند.اسالم در جنگ نرم از هر ابزار معقولی بهره می برد و بر آن است 
تا انسان را در مسیر حق بیاورد و به آن دعوت کند و از باطل و  خرافات و 
موهومات نادرست باز دارد. از همین رو اجازه می دهد تا دشمنان برای مدت 
محدودی در امنیت کامل برای آگاهی از اهداف اســالم وارد مرزها شوند 
و ســپس به موطن خود با امنیت بازگردند حتی اگر مسلمان نشوند؛ زیرا 
این گونه اتمام حجت انجام می شود و دیگر حجتی برای کافران و دشمنان 

باقی نمی ماند؛ چرا که مسئولیت اصلی نظام سیاسی والیی حذف فیزیکی 
دشمن نیست، بلکه جذب آنان و آوردن به جرگه مسلمانان است. )حج، 

آیات 39 تا ۴1؛ توبه، آیه ۶(
در حقیقت ایجاد بستر مناسب برای تحقیق و پژوهش از اسالم و اهداف 
آن ، یکی از مهمترین ابزارهای نظام سیاســی والیی در جنگ نرم جهت 
همراهی و همدلی دیگران و بیگانگان و حتی دشمنان است.)توبه، آیه ۶(
در همین راستای جنگ نرم،  بهره گیری از سفارت و سفیر در دستور کار 
نظام سیاسی والیی قرار دارد. قرآن گزارش می کند که حضرت عیسی)ع( 
گروهی را به انطاکیه به عنوان ســفیر می فرستد. )یس، آیات 13 و 1۴( 
البته دشمنان نیز برای آگاهی از اهداف و مقاصد یا توانمندی های رقیب 
اقدام به اعزام سفیر می کنند؛ چنانکه ملکه سبا سفیرانی را برای ارزیابی 
موقعیت حضرت ســلیمان نبی)ع( روانه داشــت. )نمل، آیات 23 تا 35( 
از نظر قرآن ، برخورد مناســب با سفیران دشمن و آگاهی بخشی درباره 
اهــداف و وضعیت و موقعیت برتر خــود می تواند زمینه را برای تحول و 
تغییر در رویکردهای دشمن و ترک مخاصمه و حتی گاه همراهی فراهم 

آورد. )نمل، آیات 23 تا ۴2(
اعالم مواضع رســمی و روشــن و شفاف به دشمن در یک جنگ نرم 
بسیار کارآمد خواهد بود؛ زیرا دشمن عاقل پیام را به خوبی درک و تحلیل 
کرده و بر اساس آن رفتار می کند؛ چنانکه پیام روشن حضرت سلیمان)ع( 
به ســفیران ملکه ســبا، ترس و رعب را در سفیران و دولتمردان ایجاد و 
آنان را به تسلیم یا گرایش بدان سوق داد و از هر گونه حرکت نظامی باز 

داشت. )نمل، آیات 32 تا 37(
پیامبر)ص( بر اساس همین امر، امیرمومنان علی)ع( را در موسم حج 
که جمعیت بســیاری از جزیره حجاز و نجد جمع شده بودند، به عنوان 
ســفیر روانه می ســازد تا پیام برائت از مشرکان را اعالم و به طور رسمی 

شرایط را برای دشمنان در منطقه گوشزد و تحوالت و تغییرات را به سمع 
و نظر آنان برساند. این پیام روشن ، اتمام حجتی بود که دشمن را مرعوب 
اســالم و نظام سیاســی والیی کرد و او را از هر گونه تحرک باز داشــت و 
زمینه گســترش و نفوذ اسالم در همه منطقه حجاز و نجد را فراهم آورد. 

)توبه، آیه 1؛ و روایات تفسیری(
بهره گیری از ســفیران و جاسوســان و آگاهــی از موقعیت و وضعیت 
دشــمن برای برنامه ریزی و حتی اجرای مقاصد و اهداف جنگ نرم، یکی 
از مهمترین روش هایی است که قرآن مطرح و از عملکرد حضرت سلیمان 
نبی)ع( گزارش می کند. ایشــان برای دستیابی به مقاصد خویش از همه 

ابزارها از جمله پرندگانی چون هدهد بهره گرفت.)نمل، آیات 20 تا 2۸(
نگاه قرآن به سالح شایعه در جنگ نرم

از دیگر سالح هایی که در جنگ نرم کاربرد دارد، سالح شایعات است. 
شــایعه، خبری است که فاش می شود و در جامعه گسترش می یابد، ولی 
شنوندگان آن از درستی و نادرستی آن نمی توانند، آگاه شوند. )نگاه کنید: 
لغت نامه، ج 9، ص 12۴35، »شایعه«.( در حقیقت صحت و عدم  صّحت 
آن برای مخاطب معلوم نیست و همین امر موجب شک در فکر و اندیشه و 
تردید در عمل و عزم می شود.در قرآن از جنگ نرم و روانی علیه دوست و 

دشمن که با شایعه ایجاد می شود در قالب واژگان و جمالتی چون »َشیَع«، 
»أَذاُعوا«، »مرجفون« و مانند آنها سخن به میان آورده است.

از آنجا که که شایعه در ذات خود قابلیت این را دارد که صحیح باشد، 
نظام اسالمی می تواند از شایعات صحیح رعب افکن بهره برد. به سخن دیگر، 
اگر نظام اســالمی مجاز نباشد که برای رسیدن به اهداف خویش شایعات 
دروغ را بســازد و شیوع دهد و پخش کند، ولی می تواند از شایعات راست 
بهره گیرد؛ زیرا گاه دشــمن، حقایقی از قدرت و توان نظام سیاسی والیی 
مخفی می کند که پخش آن حقایق در قالب شــایعه می تواند جنگ روانی 
تمام عیاری را موجب شود و دشمن و نیروهایش را به اضمحالل بکشاند و 

از هر گونه تحرکی بازدارد.
گاه دیگر دشــمن، حقایقی را از وضعیت خویش نهان می کند و اخبار 
دروغین در جامعه پخش می کند که آشــکار شــدن این اخبار و وضعیت 
دشــمن و آگاهی نیروهای خودی از وضعیت و حقایق نهان شده، می تواند 
ضربه کاری به دشمن وارد سازد. به عنوان نمونه گاه دشمن مرگ فرمانده 

یا از دست دادن زاغه های مهمات خویش را مخفی می کند. )آل عمران، آیه 
1۴۴( در این حالت با ایجاد شایعه و پخش آن از طریق جاسوسان در میان 

نیروهای دشمن می تواند روحیه دشمن را تضعیف و بر آنان سلطه یافت.
به سخن دیگر، از دو طریق می توان به سادگی از شایعات حق و راست 
برای ضربه زدن به دشــمن بهره برد: 1. آگاهی بخشی به دشمنان از توان 
نیروهای خود و نظام سیاســی والیی با استفاده از ابزارهای جنگ نرم اعم 
از پخش اطالعیه، فیلم هایی از مانور و توانمندی ها، پخش شایعات و مانند 
آنها؛ 2. آگاهی بخشی نسبت به نقاط ضعف دشمن و برجسته سازی آن  و 

پخش شایعات از این حقایق و مانند آن.
اصوال هدف از جنگ نرم، تغییر فکر و رویه طرف مقابل و دشمن است. 
بنابرایــن، می توان از ابزارهای گوناگونی بــرای این کار بهره  گرفت ایجاد 
اضطراب و دلهره در میان دشمنان و سلب آرامش روانی از آنها مهمترین 
کارکرد شایعات و دیگر ابزارهای جنگ روانی و جنگ نرم است. )نساء، آیه 

۸3؛ احزاب، آیه ۶0(
خداوند برای جلوگیری از تاثیر جنگ نرم و روانی دشــمنان از طریق 
شــایعه در میان رزمندگان اســالم، با اعالم حرمت آن بر آن شد تا جلوی 
تاثیرگذاری این ابزار کارآمد را بگیرد. )نســاء، آیه ۸3؛ احزاب، آیات ۶0 و 
۶1( همچنین مردم را وادار ســاخته در صورت شنیدن هر شایعه ای پیش 
از پخش آن، رهبری و نظام سیاســی اسالمی را در جریان بگذارند تا این 
گونه از سقم و صحت آن آگاه و از تاثیرات منفی آن بکاهد.)نساء، آیه ۸3؛ 

نور، آیات 11 تا 15(
از دیگر روش های اسالم برای مدیریت جنگ نرم و روانی دشمن اموری 
چون تهدید شــایعه پراکنان)احزاب، آیات ۶0 و ۶1(، تبعید آنان)همان(، 
قتل و اعدام)همان( با توجه به میزان تاثیر و دیگر شرایط آن است. از نظر 
قرآن، جبهه گیری و مقابله مسلمانان با شایعه های ناروای دیگران ضرورت 
دارد و باید همگی در برابر شــایعات واکنش منفی نشان دهند تا دشمن 
نتوانــد از طریق جنگ روانی و نرم به اهداف خویش برســد. )آل عمران، 
آیات 1۴۴ و 173؛ نساء، آیه ۸3؛ نور، آیات 11 تا 15( همچنین استقامت 
و پایمردی بر مواضع خود، از جمله واکنش های مؤمنان در برابر شــایعه 
تهاجم دشمنان اســت که باید اختیار کنند.)آل عمران، آیه 173( اظهار 
تعجب و عدم واکنش ســریع اثباتی و نفی بدون تحقیق)نور، آیات 11 تا 
15؛ نســاء، آیه ۸3(، تکذیب پس از آگاهی و پخش آن )نور، آیات 11 تا 
1۶( و تــوکل بر خــدا )آل عمران، آیه 73( مهمترین وظیفه مردم و امت 

اسالم در برابر شایعات دشمن است.
همان طوری که دشمن از جاسوسان برای شایعه پراکنی استفاده می کند، 
نظام سیاسی اسالمی در جنگ نرم و روانی باید از جاسوسان برای مقاصد 

مشروع خویش با توجه به موازین اسالمی بهره گیرد.
اصوال هدف اصلی در جنگ نرم همه مردم هستند و دشمن برای رسیدن 
به مقاصد خویش از نفوذی هایی چون منافقان، شــهروندان غیرمســلمان 
)احزاب، آیه ۶0( و حتی سست ایمان ها سود می برد. در این میان بیشترین 
تاثیر را کسانی می پذیرند که زودباور هستند و بدون تحقیق مسائل و مطالب 

را می پذیرند. )نور، آیات 11 تا 15(
به هر حال، جنگ نرم در سیاســت خارجی نظام اسالمی اصلی است 
که باید مد نظر قرار گیرد؛ هدف از این جنگ تغییر رفتار و رویه و افکار و 
اندیشه و عملکردهای دشمنان و ایجاد زمینه برای همراهی و همدلی آنان 

در مسیر حق و حقانیت و اسالم ناب است. 

استفاده از سفیران و جاسوسان و آگاهی از موقعیت و 
وضعیت دشمن برای برنامه ریزی و حتی اجرای مقاصد 
و اهداف جنگ نرم، یکی از مهمترین روش هایی است 
که قرآن مطرح و از عملکرد حضرت سلیمان نبی)ع( 
گزارش می کند. ایشــان برای دســتیابی به مقاصد 
خویش از همه ابزارها از جمله پرندگانی چون هدهد 

بهره گرفت.

هدف در جنگ نرم، حذف فیزیکی دشمن نیست، بلکه ایجاد 
شرایطی است که او با کمترین هزینه تسلیم شود و منابع انسانی 
و مالی بی کم و کاســت برای استثمار و بهره کشی باقی بماند.

 این خیال خام است که گفته شود در جنگ نرم که جنگ علیه اذهان و قلوب است تنها از جنگ افزارهای نرمی چون شایعه، 
جاسوسی، آموزش و پرورش، سفارت و سفیر و مانند آنها استفاده می شود، بلکه افزون بر اینها، برای ارعاب دشمن حتی از 
سالح های نظامی مرگبار و کشتار جمعی ولی محدود و معدود و مهار شده بهره گرفته می شود تا ناتوانی در طرف مقابل القا کنند.

اسالم برای تسخیر قلوب و عقول بر آن 
نیست تا از خرافات و موهومات و مانند آن 
بهره برد؛ بلکه همواره بر اساس عقالنیت 
و حقانیت عمل می کند و مردم را به حق و 

عدل فرا می  خواند.

ویژگیهای
جنگنرم

ازنگاهقرآن

ستمگر در جهان، با بهره گیری از گفتمان فریبای حقوق بشر، مردم ساالری، 
امنیــت جهانی، دهکده جهانی، اقتصاد جهانی و مانند آن تالش دارند این 
ســلطه را افزایش دهند. از همین رو، تنها در موارد محدود، مدیریت شده 
و هدایت شــد، اقدامات نظامی سخت را برای گوشمالی گروهی مخالف با 
ســلطه جهانی آنان، گوشــزد به دیگران و ارعاب آنان انجام می دهند و از 
گســترش دامنه و آسیب های آن به شدت خودداری می کنند. در حقیقت 
این نوع جنگ سخت و نظامی و آتش افروزی مهار شده، نوعی جنگ سخت 

در راستای جنگ نرم است.
به هر حال، جنگ نرم، جنگ امروز جهان متمدن و  پیشرفته ای است 
که هدف خویش را ســلطه اســتثمارگرانه و اقتصادی قرار  داده است؛ زیرا 
در گفتمان جهانی مســتکبران، آخرت و معاد و رستاخیزی نیست و همه 
حقیقت همین دنیای مادی و محسوســی است که معقول حقیقی است و 
دنیای غیرمحسوس نه تنها مقبول نیست، بلکه از نظر ایشان معقول نیست؛ 
زیرا عقل، ابزاری تحت سلطه حواس عمل می کند و درکی از جهان معقول 
غیرمحســوس نمی تواند داشته باشد. این گونه است که همه بهشت آنان، 
همین دنیای محســوس خواهد بود و برای سعادت در آن تالش می کنند 
و با افزایش قدرت و ثروت بر آن هســتند تا آســایش و آرامش بیشتری را 
برای خود با بهره کشــی و استثمار مردمان فراهم آورند و یک درصدی را 
بر نود و نه درصدی ها حاکمیت بخشــند. از همین رو مستکبران جهانی، 
هرگز خواهان نابودی منابع انسانی و مالی و مادی جهان نخواهند بود؛ زیرا 
می خواهند بیشترین ثروت و قدرت را در اختیار داشته و بیشترین سود را 
در قالب لذت های مادی خور و خواب و خشم و شهوت ببرند و به سعادت و 
خوشبختی در بهشت دنیا برسند. بنابراین، جنگ تمام عیار سخت و فراگیر 
به معنای از میان بردن این ثروت و قدرت است و هرگز حاضر نیستند تن 
به این نابودی بدهند؛ از همین رو جنگ نرم علیه جنگ سخت در جهان 
امروز قد علم کرده است و جهانخواران به جنگ نرم گرایش دارند و از همه 

ابزارهای جنگ نرم بهره می گیرند.
در جنگ نرم، همه انواع جنگ افزارها از سخت و نرم مورد استفاده قرار 
می گیــرد و اختصاص به جنگ افزارهــای جنگ نرم فکری و روانی ندارد؛ 
این خیال خام اســت که گفته شود در جنگ نرم که جنگ علیه اذهان و 
قلوب اســت تنها از جنگ افزارهای نرمی چون شایعه، جاسوسی، آموزش 
و پرورش، ســفارت و سفیر و مانند آنها اســتفاده می شود، بلکه افزون بر 
اینها، برای ارعاب دشمن حتی از سالح های نظامی مرگبار و کشتار جمعی 
ولی محدود و معدود و مهار شــده بهره گرفته می شود تا ناتوانی در طرف 
مقابــل القا کنند و یا دیگران را مرعوب خود ســازند تا خود با جان دل و 
رضای خویش ســلطه استثماری را پذیرا شوند و مثال سلطه نژادی را یک 
امر طبیعی به شــمار آورند و خود را خرده تر و کوچک تر از آن بدانند که 
رقیب گفتمانی و یا وجودی سلطه گر باشند. به این نوع روش تلفیقی جنگ 


