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 :چكیده

هادف   سات یكدام است و اسمشاان چ  ميآن كرقر دگاهيدكه انواع قدرت نرم از  سثال نيپاسخ به ا

 یانضامام  یبارا  )ره( ینا یخمدو فطارت اماام    يۀفرا نظر یو بوم یاسالم ی. الگواستحاضر  مقاله

شد  نيمرتبط ا یهاگزاره یو بررس ری. حاصل مراجعه به تفاسدينمودن انواع قدرت نرم انتخاب گرد

نماوده اسات. ناوع     فیو كاذب توصا  یقیقدرت نرم را در دو نوع حق ميگفت قرآن كر توانیمكه 

اسات چاون    هیا اسات. متعال  هیا موصوف به متدان یدر مقابل كاذب و وهم هیمتّصف به متعال یقیحق

 یسابحان و متعاال   یباه محضار خادا    افتاه يباار   ۀاست، فرد و جامعا  یالعلل هست ۀخاستگاهش عل

 دیا تول هاارزشاز ضد  یرو دو ميقرآن كر دیمورد تأك یهاارزشتمسک به  قيطرآن را از  ده،يگرد

 ترقیعم یاله یهاارزشكردن  یو درون تریمتعالحضور و تقرب  نيشدّت و غالظ ا هرچه .كندیم

 تار هماراه و  تار هماهناگ  هاا آنباا   نشيممكنات را در چارچوب نظام آفار  بخشیهستباشد، ذات 

جلاوه   هیگونه قدرت نرم متعال یاله «یمثل االعل» ۀمثاببهكه  ابديیم یتا آنجا تعال نديفرآ ني. اكندیم

 .دينمایم
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 :مقدمه

رو از  نيا . از انامناد می تیكردن آنان به تبع وادارو  گرانيرفتار د یرو یرگذاریتأثتوان  را قدرت 

 یشاتر یب تأثیرگاذاری  قدرتمناد اسات كاه از تاوان     یكشاور مورد تأمل قرار گرفتاه اسات.    ربازيد

 : شدیم فيفرمول تعر نيقدرت مشروع بر اسا  ا ی. زمانبرخوردار باشد

 (= قدرت مشروعدنی+ اراده جنگ رنامه)ب (تی+ حكومت+ حاكمنی+ سرزم تی)جمع      

عباارت اسات   محاافظ   نيبه محافظ دارد. ا ازیو ن ستین فرمول پاسخگو نيامّا در حال حاضر ا

 .یاطالعات + قدرت انتقال آن به افكار عموم دیو اطالعات + قدرت تول ی+ آگاه یاز: افكار عموم

باه بهشات رود.    تواندیم قيطر نيا زكه متقاعد شده ا جنگدیم هيبا بشار اسد در سور یكس امروز

 ايا  یمتقاعدسااز  وهیبه قدرت و شا  توانیمفرمول مذكور است كه از آن  هيدر سا یمتقاعدساز نيا

محاافظ   یسات یمستمر انسان نسبت به چ یذهن دغدغه كرد. ادياعمال قدرت  انيمحافظ منابع و جر

 داشته است.  ینرم را در پ رتقد يۀاعمال قدرت و فهم سرشت آن، ارائه نظر انيمنابع و جر

باوده و   ساازگار  یاساالم  شاه يبا اند تواندینم یغرب اتينظر ،یها در مبانوجود تفاوت لیبه دل

 ینا يو د یباوم  یمفهاوم قادرت نارم و ارائاه چاارچوب      نیای تب نيبنابرا؛ الزم را داشته باشند يیكارا

 در نظاام  دهيا عد تسابب باروز مساائل و مشاكال     بیا نرم رق جنگ گريد یاست. از سو یضرور

و  ناه یوجاود زم  لیا باه دل  ب،یا رق افتاه يساازمان   یهاا شده است. حركات  جمهوری اسالمی ايران

را در  یو فرهنگا  یبه سرعت رشد و نمو كرده و معضالت فراوان اجتماع ،یاسب داخلمن یبسترها

 شودیم سيمطرح، تدر یدر جامعه اسالم هاآن هي؛ نظركنندیم جاديا یالمللنیو ب یداخل یهاعرصه

 گار يد تاا  ندارد هم وجود یبوم هي، نظرهاهينظر نيدر برابر ا و ردیگیمبحث و گفتگو قرار  موردو 

و  هیا و جناگ نارم ته   داتيا مقابلاه باا تهد   یبرا یمناسب یراهكارهاآن راهبرد و  یقان بر مبنامحق

 كنند. نيتدو

 اتيا آ» كاه نيا ابار   یمبن یبزرگ اسالم شمنديمتفكر و اند داتیمسئله مهم با توجه به تأك نيا 

قابال   یهاا وعاه و مجم هاا هيبه شكل نظر م؛یكن زهيتئور ديرا با هانياماست؛  اریدر اخت قرآن مهيكر

خودماان   اریا هام در اخت  م؛يهمه بگاذار  اریو در اخت مياوریتشعب، قابل استفاده و قابل استنتاج درب

كاه   هیتوصا  نيا ا و« ...فسااركنندگان؛ است اریا هام در اخت  ن،یمخاالف  اریهم در اخت ،یزيربرنامه یبرا

: (العاالی مدظلاه ای )امناه اماام خ ) [«ردیصورت گانفعال ]بدون  ا،یدن جيرا یهاهيو نقد نظر یبررس»

شاود كاه    ی، بررسا كندیماقتضا  گر،يد یاز سو ینيد زهیو انگ فیسو و تكل کياز  ؛(14/11/1391
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كادام   ميقارآن كار   مطلاوب  سات؛ یكدام است و اسمشاان چ  ميقرآن كر دگاهيد زانواع قدرت نرم ا

 یچارچوب فرا نظار قدرت نرم با كمک كدام  ژهيوبهقدرت  ديبا توجه به ابعاد جد نیاست؟ همچن

 ۀدغدغا  هاا پرساش  نيا به ا پاسخ كرد؟ یسازمفهوم یستيبا یادیبن یقیو تحق یسیتأس یكرديبا رو

 .استپژوهش حاضر 

 و ضرورت: یتاهم

 است: یقابل بررس یو سلب یجابيدو منظر ااز  قیو ضرورت تحق تیاهم 

 :یجابيا -1

باه موضاوع قادرت نارم و     مارتبط   میبه نظارات و مفااه   یبخش: انسجامیضرورت نظر -الف

به اجماع نظر؛  لین یبرا ،یبرطرف كردن خأل موجود جامعه علم ،یو بوم ینظر یچارچوب شنهادیپ

شاده از قادرت نارم و رهنماون      یاتیا و عمل یمناسب و مطلاوب باوم   یكردن معنا دیتول نیهمچن

 .یساختن جامعه علم

و  تیا آن امن تباع باه و  مفهاوم  نيا ا یاتیا و عمل ی: كمک به توسعه نظریضرورت كاربرد -ب

 عناوان به ميقرآن كر دگاهيمرتبط با قدرت نرم از د یبوم یارائه چارچوب ؛ملی تیامن بيضر شيافزا

 دكننادگان یتول یتوانمندساز یمناسب و كارآمد در راستا ملیراهبرد  کي یطراح یگام نخست برا

 یبارا  ریا خط یافاه یوظ انجاام  ۀنقش و مشااركت در عرصا   ايفای منظوربهقدرت نرم  رگزارانو كا

 .یدولت اسالم

آن  یبارا  هیا اول یاتیا عمل برنامهاست كه  یمیقدرت نرم از جمله مفاه :یضرورت راهبرد -پ 

قارار گرفتاه    زیا ن جمهوری اسالمی اياران  یرسم یهاارگاناز  یشده و در دستور كار برخ یطراح

 یماورد بررسا   ديا نمایم یضرور و ستهيشا كهچنانآنآن،  یاست كه ابعاد نظر یدر حال نياست. ا

روبارو اسات.    یبخشا یآگااه  یبا اشكال اساسا  یراهبرد ثیاز ح لیدل نیهم هقرار نگرفته است. ب

 شاان يمساعدت ا ايو  انيبا مجر یهمراه یالزم برا یمقوله آمادگ نيبا ا يیعدم آشنا لیجامعه به دل

رو ارائاه   نيا را نادارد. از ا الزم در مقاام اجارا    یهاا ناه يهزتحمل مشاكالت و پرداخات    قياز طر

 یاقنااع  و ارتباا   یبخشا یآگاه ثیاز ح ميقرآن كر دگاهيقدرت نرم از د بامرتبط  یچارچوب بوم

 «قادرت نارم   یاتیا برنامه عمل» یقدرت نرم بر طراح یرو فهم قرآن نيا از است؛ یمطلوب، ضرور

را  یبلكه مجماوع اقادامات   ستین« یشناخت بوم»فقط  نجا،يدر ا ی. منظور از فهم بومباشدیممقدم 
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 ازیا دغدغاه و ن  یسااخته و ناوع   معنادار «رانيا یجامعه اسالم» یرا برا دهيپد نيكه ا شودیمشامل 

 .آوردیم ديمشترک را پد

 ريا ز یامادها یپ ميقرآن كار  دگاهيقدرت نرم از د ی: در صورت فقدان چارچوب نظریسلب -2

 متصور است:

 یدر موضاوعات مهما   دهيپد نياز ا یریگبهره یرم براقدرت ن هينظر یاسالم یا بازخوان  کي 

 یكااف  «جمهاوری اساالمی اياران   نظام  یاستحكام ساخت درون» و« یعلوم انسان یسازیبوم»چون 

 ؛ستین

قارآن   دگاهيا چون قدرت نرم از د یادرباره مسائل مستحدثه یچارچوب نظر خألوجود  دو ا  

 ؛ستیقدرت، مطلوب ن لیتحص منظورهب یغرب هياز نظر یو استفاده جامعه اسالم ميكر

 انیدر مموجود،  یگفتمان یفضا در« قدرت نرم»: دغدغه پرداختن به مفهوم متعارف قیتحق نهیشیپ 

 یباه توساعه نظاام اساالم     مناد عالقهآن پژوهشگران  تبعبهو  یو دانشگاه یاز مراكز حوزو یبرخ

عماده   طاور بهاما به لحاظ موضوع و محتوا  ؛حوزه، وجود دارد نيدر ا یتیو امن یدر ابعاد مل ژهيوبه

بحاث باا اساتناد باه      یو باه اقتضاا   اناد پرداختاه درباره موضوع  هایغرب هينظر يیو چرا یستیبه چ

برداشاتن   یجاا باه « یباازخوان »بار   یروش مبتنا  اتخااذ  نمودناد.  یاسالم یبازخوان ینيد یهاآموزه

و توقاف در شاناخت و نقاد،     ینظار  و ضاعف بار چاارچوب    هينظر دیتول یبرا تریجد یهاگام

 یپژوها قارآن باا   یتعاال یبار تيبا عنا تیوضع نياز ا رفتبرون منظوربهرا بر آن داشت  رپژوهشگ

 كند. شنهادیقدرت نرم استنتاج و پ از انواع یمفهوم یچارچوب

 .استحاضر  قیهدف تحق ميقرآن كر دگاهيكشف انواع قدرت نرم از د :قیتحق هدف

 ست؟یو نامشان چ اندكدم ميقرآن كر دگاهياز دع قدرت نرم انوا :ياصل سؤال

و موضوع  یادیتوجه به هدف بن و با یاكتشاف تیبه لحاظ ماه ،یفیحاضر ك قیتحق :قیتحق نوع

 .استمدار 

داللت  يۀدو فطرت، نظر يۀفرانظر ،یریاز روش تفس :هاداده لیو تحل هیو روش تجز قیتحق روش

استفاده شد. باا توجاه باه     قیتحق سثالبه  يیپاسخگو یاستنبا  برا ا یآن و ق یقسم مطابق ژهيوبه

 ۀمعا جا یاز ساو  هاا افتهي تأيیدبه  یازین ،یبودن بر داللت مطابق یو مبتن قیسنخ شناسانه بودن تحق

اگار   یموارد در نان،یاستحكام و حصول اطم منظوربهاما محقق  .(23/11/95 :يیزالک) نبود ینخبگ
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 نینخبگان، كارشناساان از جملاه محققا    ی، برخشدیمكمک گرفته  یو التزام ینتضمّ یهاداللتاز 

ق مصااحبه  يا مرتبط با موضوع را از طر ميپژوهشكده فرهنگ و معارف قرآن كر یقرآن یهاپژوهش

  كرد. ریو پرسشنامه درگ

ع منااف  زیالف بر ب در حالت فقدان سات  یرگذاریتأثچنانچه  ینیپس یفيدر تعر نرم: قدرتتعریف 

و الاف را برخاوردار    شودیم دهینام« نفوذ» ابد،يو...تحقق  بیترغ ق،يتشو قياز طر و ردیصورت گ

 زیالاف بار ب در حالات سات     یرگذاریتأث كهآنگاه اما .شودیم دهینام« اقتدار»كه  سازدیم یاز وضع

ع قادرت  ناو  نيا . از اشودیم دهینام قدرت ؛ابدياجبار و زور تحقق  قيو از طر ردیگ ورتمنافع ص

قادرت  »نخسات  و ناوع   شاود یم ریتعب« قدرت سخت»به باشد،  هاتخاصماگر ناظر بر منازعات و 

بار قادرت    تواناد ینكته است كه نفوذ م نينفوذ و قدرت نرم در ا ی. مرز مفهومشودیم دهینام« نرم

كساب   یيتواناا  ايا انجام كاار   يیتوانا صرفاًقدرت نرم  نيبنابرا (.Nye,2004:5باشد ) یسخت مبتن

 گاران يد یهاا تياولو اي حاتیدادن ترج رییتغ ايشكل  يیبلكه عبارت از توانا ست،یدلخواه ن جهینت

 .(44 :1387 ک،یره پ) رفتار كنند ايفكر  میخواهیماست تا بر اسا  آنچه ما 

و هماهنگ كردن  یهست یهادهيپدتصرف در  يیشده قدرت نرم به توانا یسازیبوم یفيتعر در

و ضاوابط   هاسنتدر چارچوب  گرانيد یهاتياولو اي حاتیترج رییتغ ايود، شكل دادن با خ هاآن

اماام  ) شاود یما اطالق  یقرب اله در جهت گرانيو درشد و كمال خود  یبرا یحاكم بر نظام هست

 .(4/6/94: العالی()مدظله یاخامنه

 :ینظر یو مبان اتیادب

از  ینا یچ لساوف یف نيا . اگاردد یبرما  و ینفوسا كدوران مدرک درباره قدرت نرم به  نيتریميقد 

نگفات.   یزیا چ یالئوتسه دهانش را گشود، ولا  ست؟ی: تائو چدیپرس تائومذهب  بنیانگذارالئوتسه 

از ما  قتيداد: الئوتسه در طر حیتوض و یكنفوس شدند. جیشاگردانش گ یلبخند زد ول و یكنفوس

از  شاتر یب یزباان اسات. قادرت نرما     کيا وجود ندارد، بلكه تنه یگرفت. در دهان او، دندان یشیپ

 است تائو. نياست، ا یقدرت سخت

 تار برجساته در جهاان، نقاش قادرت نارم      هاآن عياسالم و گسترش سر ژهيوبه ان،يبا ظهور اد 

بار   هیا شد. اسالم نه بر اسا  قدرت سخت، بلكه باا تك  سازسرنوشتعامل  کيبه  ليو تبد ديگرد

 افتنيا نظاام ملات دولات و سالطه      یریا گشاكل انزدهم و . از قارن شا  افات يقدرت نرم گسترش 
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 الشاعاع تحات  ايا سپرده شد و  یقدرت نرم به فراموش جيدر غرب، به تدر انهيگرایماد یهاشهياند

 قدرت سخت قرار گرفت.

كلماه   نيا دارد، اما استفاده خااص از ا  یخيتار شهياعمال زور ر یجابهاستفاده از اقناع  اگرچه 

 پارداز هيا نظر یجوزف ناتوسط   بعد ( و24:1387 ،ی)محمد ط پروفسور موالنابار توس نیاول یبرا

 1991 ار در ما  کیآتالنت هيدر نشر« استعاره انحطا  یكنندگگمراه»عنوان با  یامقالهدر  يیآمريكا

 نيتار بازرگ  یدارا آمريكامعتقد است كه  یجوزف نا .(33: 1،ج1387گلشن پژوه، ) ديمطرح گرد

درصاد از مباالن ناخاالص     2كاه دارد تنهاا    یطيبا توجه به شرا آمريكات. اگر قدرت نرم جهان اس

 ثثرما  یهاكمکدهد و هم  ءرا ارتقا یاختصاص دهد كه هم آموزش داخل يیهابرنامهرا، به  یداخل

از قادرت ساخت دسات     ترقیعمو  ترمتفاوت یو اطالعات مورد نظر را به خارج برساند، به قدرت

 .ميیگویمن قدرت نرم كه به آ افت؛يخواهد 

های سنتی اسات كاه   جديدی از اِعمال قدرت در مقايسه با شیوه قدرت نرم از نظر نای، شیوه 

خواهاد.  شود يک كشور كاری كند تا كشورهای ديگر، همان چیزی را بخواهند كه او میموجب می

ت وقتا  هماه نظار    معتقد اسا  نای (.149: 1383نای، ) وی اين امر را قدرت اقناع هم نامیده است

تواند مشاكل را بهتار   دارند و فقط بر سر چگونگ  انجام كاری بحث دارند، قدرت نرم م  رکمشت

 یحل كرده، يک كشور را در موقعیت ممتاز قرار داده و شانس ايفاء نقش مسلط را به آن بدهد. ناا 

در ماورد   لیتفصا به  «جهان استیدر س تیقدرت نرم ابزار موفق»در كتاب خود با عنوان  2114در 

قدرت نرم در داخال   یریكارگبه حی( و نحوه صحگرانيو د آمريكات قدرت، منابع قدرت نرم )یماه

اساتفاده از قادرت نارم     یخيتاار  نهیشا یكتاب به پ نيدر ا نیهمچن یداده است. و حیو خارج توض

 .(147-163 :تایب، ینا) كندیماشاره 

افزاراناه از قادرت   ساخت  یاصاالح تلقا   زهیا انگب ،یمفهوم قدرت نرم در گفتمان غرب هرچند 

 یباا اصاول انتقااد    یاديا كاه تاا حادود ز    دهيگرد یاتازه یتلق شيدایمطرح شده است، امّا سبب پ

حامال   ۀانا افزارنارم  كارد يرو گار يباه عباارت د   .منطبق است یمسلمان از گفتمان غرب شمندانياند

اصول  نيا یو اصالح قدرت بر مبنا تاس ینسبت به قدرت سخت غرب یمتعدد یانتقاد یهاگزاره

ارائاه   فيرو تعاار  ني. از اسازدیم ترکينزداسالم  یشنهادیپ یشناختمعرفتآن را به اصول  د،يجد

و  ميكار  رآنقا  دگاهيبا ارائه انواع قدرت نرم از د توانیمامّا  ستندیجامع و مانع ن كهنيا رغمبهشده 

حضارت اماام    كاه چناان ارائه نمود.  مندنظامهدفمند،  یريتصو ،یرونیب یهاگزارهنسبت آن با  انیب
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و مردم استوار اسات   نيبر دو ركن د یقدرت در نظام اسالم انی، بناندداشته)ره( به صراحت اظهار 

 زيدارد، متماا  اتكااء  بعدو من نياز ا یكيبه  یافراط صورتبهكه  یامر آن را از مكاتب بشر نیو هم

و مبارزه با فسااد و   هاملت یاستقالل مملكت و آزاد نیتأم یسالما یاسا  كار جمهور» .سازدیم

اصالحات الزم را به  یاسالم یارهای...با توجه به معهانهیزماست كه در همه  نیقوان نيفحشا و تدو

 یریتعب در (.55:تایب ،ینیخم ام)ام «اصالحات با مشاركت كامل مردم خواهد بود نيعمل آورد كه ا

 گار ينفار د  کي. ديشویمفوج  کي تانیكي ديرا رشد داد یچنانچه آن خط معنو» :فرمايدمی رساتر

بزرگ قارن   شنا اسالمخصوص  نیهم در .(47: 7نور، ج ۀفیصح«)ايدر شودیمقطره  کي...دیستین

 شيرا افازا  یسااز  میتصام  و یریا گمیتصام و ارتبا  با خدا تاوان   تيتوجه به معنو» دارند: دیتأك

 .(6/9/87 (:العالی)مدظله یاخامنهامام ) «است یخدا و نصرت اله ۀعدتحقق و نيو ا دهدیم

اسات. هار    یآن ضارور  یمباان  یاجماال  یقدرت نرم، بررس هيشناخت نظر یبرا قدرت نرم: يمبان

 سمیدئاليامكتب  روانیپ نمونه، یو انسان استوار است. برا یاز هست یخاص فيبر تعر یمكتب امنیت

 ناد ، معتقددانناد یم شياندکینز كانت متأثرند و انسان را موجود عاقل و ا یشناسانسانكه به لحاظ 

 اناد توانساته كاه   طاور همان هاانساناست و  تیصلح و امن یبرا یجهان بر همكار نيكه اصل در ا

 یدولات جهاان   لیببرناد. تشاك   نیاز با  زیا را ن یجنگ و ناامن توانندیكنند، م كنشهيررا  یداربرده

و  یهست به هابز انهيگرایاست كه نگاه ماد یدر حال نيا است. یجهان تیامن نیأمدر ت یاصل حلراه

. ديا گرد ،یكاانت  یتا یمتفاوت از مكتاب امن  ،یتیامن یآمدن مكتب دياو به انسان، سبب پد نانهیبدب ديد

 یهاا نگارش  انیا م یپلا  یشاناخت معرفات به لحااظ   ،یمانند جوزف نا يیهاستیرئال یتیمكتب امن

 بار سااختار  نه مانند نگرش ماركس فقاط   یستیشناخت رئال روش است. یستيتويپوزو  کیهرمنوت

منظار   از .كناد یما  هیا فارد( تك كارگزار )ماكس وبر بر نقش  یشناسجامعهو نه مانند  ورزدیم دیتأك

 ست،ین یتجرب از سنجشو تكامل هم مثثرند. معرفت، مصون  نيعامل و ساختار در تكو ،یستیرئال

 باه  عااجز اسات.   یاجتمااع  یهادهيپد حیاز توض یفهم ذهن ابیدر غ زین یجربسنجش ت نیاما هم

 ینسابت ضارور   کيا و ذهان   نیعا  انیا است و م یآزمون و خطا مكمل حد  ذهن گريعبارت د

 -139 :1383،یافتخاار ) اسات  زيو تجاو  فیمقدم بار توصا   یعلّ نیینسبت تب نيبرقرار است. در ا

137). 

 نيباه تكاو   یباورمادهحاكم است.  یباورمادهدارد و بر آن  یبه هست ینگاه ماد سمیمكتب رئال 

 یخود خادا، محصاول كااوش ذهنا     یحت زیچهمهاسا   نيا بر .شودیگفته م یهست یخودخودبه
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را  ناه یو خارج از تصاور خوانادن خداوناد، زم    یذهن قیبه مقوالت عم ینگاه ماد نيانسان است. ا

 .(149: همان) هابز( فراهم نموده است تاناياو )لو یبشر و رفتارها یماد نییتب یبرا

 ،یرعقالنا یغ یسرشات  یاسات چاون انساان دارا    دمعتقا  ،یشناسا انساان مكتب به لحااظ   نيا 

تاالش   ديا با هاا دولات است و  یجهان بر ناامن نياصل در ا پس ، لجوج و خشن است،خودپرست

نظار   از .داندیم تیامن دارندهنگهكننده و  دیمكتب قدرت را تول نيا كنند. تيريرا مد یكنند تا ناامن

قادرت از   شيخواهناد كارد باا افازا     یسع دارندكه  یناامن عتیمكتب همه جوامع به لحاظ طب نيا

 یهاا دولت ،یاجتماع سمینيتنازع بقاء دارو هينظر بر اسا نگاه و  نيا از خود بكاهند. یريپذبیآس

واجاد   یهاا دولات رواباط افاراد و    كاه نيا ا جهینت برخوردار خواهند بود. یشتریب تی، از امنتریقو

و  یحتما  ،فاوق وقاوع جناگ    یهاروضهمف با است. یورزمشحون از خصومت و رقابت تیحاكم

 ديا با هاا خشاونت  زانیا كااهش م  برایرو  نيا از كم اثر است. اریبس یحقوق انهيگراآرماناقدامات 

قادرت نارم باا     هيا كرد. نظرالزم )قدرت نرم( مسلح  کیپلماتيو د یعلم یابزارهارا به  هاپلماتيد

 .ديبرجسته گرد ست،ین ذشتهقدرت سخت همچون گ یكارآمدكه  هیتوج نيبا ا یخاستگاه نیچن

استعمال نشاده   ی: واژه قدرت نرم در منابع و متون اسالميقدرت نرم در جامعه اسيم يتبارشناس

 تاوان یما و...  فیا لط ت،يا معنو ،یمعنو یمثل تعال يیهاواژهدر قالب  وفوربهمفهوم آن را  اما؛ است

 نيتار از مهام  یكا يباوده اسات.    گوناه نيا ا اسات یچاون س  یمی. چنانچه در خصوص مفااه افتي

امن بود كه در آن  یاجامعه یعربستان، برقرار رهيجزشبهمردم  یقدرت نرم اسالم برا یوردهادستا

 یاساسا  یژگا يكاه و  یدر حاال  كردناد؛ یما  تیمردم نسبت به جان، مال و نامو  خود احسا  امن

 نيا ا .(73 -4: 1384رنجبر، ) بوده است ديشد یهرج و مرج توأم با ناامن تیحاكم ت،یدوران جاهل

آن باود. مراحال    یاله یاسالم و رهبر تيمحصول جاذبه معنو یگرياز هر عامل د شیب امن ۀجامع

ه باه ساه دور   تاوان یرا ما  یصدر اسالم و دوران حكومات نباو   خينرم در تار ظهور و بروز قدرت

 نمود: میتقس

 تيريبا ماد  ثرب،يمردم  یازهایبا توجه به ن( ص)اسالم  یگرام امبریآن پ ی: طیسازنهی. زماول

آن روز اقدام  در جامعه «تیواقع -رمانآ»و  «ستهيبا -خواسته»؛ «پاسخ -ازین» یاجتماع یهاگسست

چاون   ینرما  یوكارهاسااز كه با ابتنااء بار    ندينمایو حكومت م استیمناسب از س يیبه ارائه الگو

را  تیا صلح و ثبات و امن جاديا يیتوانا ،یجهاد هیو روح یاز رهبر تیاستقامت، وحدت، تبع ثار،يا

 در جامعه دارد.
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زماام اماور مسالمانان در     یتصد قياز طر( ص) امبریآن پ ی: طیاسالم نينظم نو سی. تأسدوم

 اشتند.را عرضه د تیاز صلح و امن ینينو یو اعمال قدرت، الگو نهيمد

 رناگ كام و  نیشا یپ یهاا گسسات  اءیاح قياز طر( ص)رحلت رسول خدا  یبحران: در پ .سوم

. انجاماد یما  یدرون جامعاه اساالم   یشاده و باه باروز نااامن     داريا پد تیوضاع  ني، اتيشدن معنو

رحلت آن حضرت داللات دارد و در   یها در پگسست نياسالم بر فعال شدن ا خياز تار يیهانمونه

 يیسوزاننده قادرت نارم شاكل گرفات. ساازوكارها      یمتأثر از سازوكارها یمنف یتیامنآن گذار  یپ

در  منافعو تعامل  تعبد، قدرت ارزش در مقابل ارزش قدرت، تقابل در مقابل چون: تفاخر در مقابل

در قادرت وجاود    میتساه  یبرا ریجز توسل به شمش یگريراه د چیه انهیدر دوران م مصالح.مقابل 

و وراثاتِ   الیاهل حل و عقاد، اساتخالف، شاورا، اسات     ینیپس یهاهينظر دیه با تولنداشت و هموار

 دیا تأك فاه یاز سالطان و خل  تیا مسلمانان و لازوم تبع  یكپارچگيدولت خالفت، بر حفظ اجتماع و 

 .(31: 1389 ،یفتخارو ا 21: 1384 ،یارافتخ) شدیم

 یقابل توجه هم نشان یسلطانآن نظم  از حدود دو قرن دوره فترت است. یاز قرن هفتم هجر 

و دولات خالفات    ینظام سالطان   یو گوركاان  یصفو ،یعثمان یامپراتورسه  لی. پس از تشكستین

را بر اساا    تشیمشروع (ع)كاظم  یبا رساندن نسب خود به امام موس هي. دولت صفوديگردء ایاح

 یو نظم سالطان  ینيد تاسیس انیاما چالش م؛ نمودیم تیتبع ینيع بنا كرد و در ظاهر از نظم دیتش

 -59: 1378حشامت زاده، ) ديا گرد یو انقاالب اساالم   تیوقوع نهضت مشاروط  یهانهیزماز  یكي

57). 

حركات   یداشته است. بنا یدولت امامت را در پ یایدوره اح رانيدر ا یانقالب اسالم یروزیپ

منانش از آن باه  را به منصه ظهور گذاشته كه دشا  ی( قدرتینينظم د) یقیاسا  اسالم حق برجامعه 

 ديآیقدرت حاصل م دهياز پد هيدوال یرياست كه تصو یحركت به سمت نيا كردند. اديقدرت نرم 

 افزارانه مسلط است.انه آن بر مالحظات سختافزارنرمكه صبغه 

كااربرد و   هاا، وهینوع، ش د،یساخت، تول یو چگونگ یستیدر چ ینوع نگاه به مبان قدرت نرم: انواع

دارد.  یو ظااهر  یشاكل  ،يیمحتاوا  ،یو كما  یفا یك ۀكنندنییتع تأثیرقدرت نرم  یابزارهااستفاده از 

 یشناسمعرفت ۀ. در حوزشودیم یشناسانسان ،یشناسیهست ،یشناسمعرفتقدرت نرم شامل  یمبان

، قدرت نرم را در قلمارو آن  داندیم یو تجربه و عقل ابزار در حسابزار شناخت را فقط  یاگر كس

گاروه فقاط در    نيا یثابت كند. قدرت نرم برا تواندینمآن را  یو ماورا رساندیمو ثبوت  به اثبات
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از  و ردیا گیما  در نظار را  یمعرفتا  یابزارهاا  ۀكاه هما   یمعنا دارد. برخالف كس یقلمرو امور ماد

 یعنا ي؛ تار یعاال عرفاا و   یكشف و شهود عرفاان  یعني ؛یعال ۀآن، حس و تجربه تا مرحل نيترنازل

 .كندیماستفاده  (السالمهمیعل) نیمعصوم ۀو ائم انبیاءكشف و  یوح

 ۀناوع قادرت نارم تنهاا از عهاد      نيتار كاملو  نيتریعال نییو تب ریقائل است كه تدب نیهمچن 

باه   یالها  یو امادادها  اتيروش را در قالب آ نيانسان است و ا نندهيكه آفر ديآیبرم میحك یخدا

كاه انساان را مساتقل فار       ینگرشا  هم یشناسیهست ۀر حوزد شکیبارائه داده است.  امبرشیپ

دربااره قادرت    توانناد ینم، داندیمسبحان  یوابسته به خدا یكه انسان را موجود یبا نگاه كندیم

 یاآورناده  به وجودمبدأ  چیمستقل بوده، به ه ی. اگر انسان موجودشندداشته با یكساني دگاهينرم د

به نام خداوناد وابساته باشاد     ید را خواهد داشت و اگر به سببوامدار نباشد، قدرت نرم خاص خو

ثُالءِ وَ هَثُالءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّکَ وَ ما كانَ كُالًّ نُمِدُّ هَ» .یگريآورده است، قدرت نرم د به وجودكه او را 

و دهایم  هر يک از اين دو گروه را از عطاى پروردگاارت، بهاره و كماک ما     « رَبِّکَ مَحْظُورا طاءُعَ

 .(21 :اسراءسوره ) عطاى پروردگارت هرگز )از كس ( منع نشده است

 یكس و است محورانسانخود قائل نباشد قدرت نرم او  یبرا یكه خالق یكس ترروشن انیبه ب 

او  یاو را بشناسد، قدرت نرم او با مخلوق بودن او و خالق بودن خدا و رديخود خالق بپذ یكه برا

، داناد یما  یخاود را خاالق قاادر متعاال     یوجاود  مبادأ مند به خدا چاون  متناسب است. انسان باور

قادرت   دیا تول تیا و فاعل تیعامل انگارد و در دهيناد یالحظهرا  شيخو شيدایپ مبدأآن  تواندینم

 (.22/9/1395: یاحمد) خداوند( عمل كندخود ) یفاعل مبدأنرم مستقل از 

انساان را هام    تيهو ،نگرش دارد؛ يک وجود آن انسان سرسبدو گل  یدو نوع نگرش به هست 

كه تنهاا در   گريو نگرش د داندیمخالق( وابسته ) ریغامور به  ریتدب هیخلقت و هم در ناح هیدر ناح

را مستقل فر   یامور و ریو در مرحله تدب رديپذیمخود  ریانسان را به غ یمرحله خلقت، وابستگ

 تیكه خالق یكس رايدارد، زوجود متفاوت  كامالً هجیدر ارتبا  با بحث قدرت نرم دو نت . لذاكندیم

هماان   زیا العلال( قادرت نارم را ن    ۀعل) یاصلمنشاء  رفت،يخداوند را نسبت به انسان پذ تیو ربوب

او بااور نادارد، در واقاع     تیا و باه ربوب  رفتاه يخدا را پذ تیكه فقط خالق ی؛ اما كسداندیمخداوند 

: فرماياد مای  ميقارآن كار   كاه چناان . دهدمیس خود قرار نف یو هوا لیقدرت نرم را م دیمنشاء تول

 .(23: هیجاثسوره ) «أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتخ َذَ إِلَهَهُ هَوَئهُ »



  ميقرآن كر دگاهيانواع قدرت نرم از د 13 

نگااه   ؛دوبااره خواهاد داشات    یدارد و انساان زنادگ   یتيغا یهست نكهيو اعتقاد به ا یمعادباور

وجود  یباور ،انسان یبراتازه و آخرت  اتیخاص خود را به قدرت نرم خواهد داشت و اگر به ح

 اتیا ح طهیحو  یانسان موجود ابد یكرد. وقت فياو تعر یبرا یگريقدرت نرم د ديبا ؛نداشته باشد

ماده محدود نشد و معاد را حق دانست و بازخواست و حساب و كتاب پس از مارگ را   عالماو به 

قادرت نارم    ديا با انساان شاد،   یزنادگ  اتیا واقع ءجز یابد اتیدانست، معاد و ح یو قطع یحتم

 خاود را  اتیا نبود و ح بنديپا یادهیعق نیبه چن یمقابل اگر كس ۀشود؛ در نقط عيمتناسب با آن تشر

 (.17/3/94: يای لاک زا ) خواهد باود دانست قدرت نرمش متفاوت  ایدن نیهم ۀدودموقت و در مح

ساوره  ) «نَمُوتُ وَ نحَْیَا وَ مَاا يهُْلِكُنَاا إِل اا الاد هْر    وَ قَالُواْ مَا هِ َ إِل ا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا » :فرمايدمی ميقرآن كر

 .(24: هیجاث

و  الیا ام رویا و هار آنچاه پ   شاود یما  یقاصل تل ،انسان یمحدود ماد تيهو ،یتفكر نیدر چن

 ندياو ناخوشاا  یكاه بارا   یزیچ باطل باشد. در مقابل، واقعاً هرچنداو باشد حق است،  یهاخواسته

ا وَ هُوَ خَیرٌْْ ل كُمْ وَ عَس َ أَن تُحِبُّوا یئًوَ عَس َ أَن تَكْرَهُواْ شَ» حق باشد واقعاً ندهرچباشد، باطل است، 

تواند بار قادرت   یم قتیحق نيا رفتنينپذ اي رشيپذ نيبنابرا .(216:)سوره بقره «ا وَ هُوَ شَرٌّ ل كُمْیئًشَ

دو  ياۀ ماذكور، فرانظر  یبه دو مبان تينابا ع داشته باشد. یاكننده نیینرم انسان اثر بگذارد و سهم تع

در  یمفهوم چارچوب کي ۀدر ارائ تواندیم ميقرآن كر یدهپاسخ و منطق )ره(فطرت حضرت امام 

 .ديكار آانواع قدرت نرم به  ۀدربار یقرآن پژوه

در عرصاه   تأثیرگاذار مهام و   اریبسا  اتيا ره( از نظرامام )دو فطرت  هيفرانظر دو فطرت: یۀنظرفرا

و  اناد هيا نظر پیا حضرت امام )ره( نوع اول هفات ت  یاست. بر اسا  مبنا یو انسان یسالمعلوم ا

 عیاساات كااه جاام    یآن اماور  ،اتيا فطراز  شاان يمقصود ا (.1394 :يی)لک زا هينظر کي یگريد

نكناد.   تاأثیر در آن  یو اخالقا  یطا یمح ،یماذهب  ،یعاادت  چیو ها  باشاند  در آن متفق یبشر سلسله

سلساله   یهاا یبناد طبقه ريو كفر و سا مانيعلم و جهل و ا ت،يّو حضر تيّدوو تمدّن، ب تیّوحش

 بلكاه  ست،ینا یاصل، امر فطر در ،هاستآن نیو آنچه اختالف ب ندهد رییرا تغ هيامور فطر ،یبشر

 (. 99:1378 ،)ره( ینیخمامام ) است مصداق اشاتباه در

 میتقسا  یو اصل یو به تبع است یقیكمال حق رايو مخموره است، ز یفطرت اصل ،یفطرت اله

اثار آن باه كماال     و دراز كمال اسات   تبعبهتنفر از نقص كه  یعشق به كمال و تبع ی. اصلشودیم

عشاق باه كماال     ی. اصال شاود یما  کیتفك یرضو ع یدوم محجوبه است و به تبع فطرت .رسدیم
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 به ثروت اسات،  یابیاز دستشامل هر آنچه مانع  یعنيتنفر از نقص،  یمثل ثروت است و تبع یوهم

   .(1396/ 18/9 :يیزالکو  177: 1366، ره() ینیخم)امام  شودیم

 ساتنبا  كاه ا  صاادر شاده اسات    ه،یحكمت متعال یمبان بر اسا امام )ره(  مدنظر یشناسانسان

از انسان ارائاه شاود و    یفيچه تعر بود. برحسب آنكه خواهد تریمنطقمذكور از آن  اتيوجوه نظر

كااه   ی. كسشودیقدرت نرم هم متفاوت م هيشود، نظر فيتعر شيبرا يیروهایاساتعدادها و نچاه 

دو ناوع   ناد، یبیم یماد یفقط موجود را كه انسان یكس با داندیاناسان را مركب از جسم و روح م

 .ددگار یباازم انااسان   یاز قاوا فيتاعر به بحث نيا ن،ی. همچنشوندیانسان قائل م یقدرت را برا

قادرت   فيا ارائه شود، بااز در تعر  یفياز قوا، چه تاعر هركدام یو برا يیقوا چه انسان یبرا نكهيا

 .(19/8/1392 :يینرم نقش دارد )لک زا

 یمااعرف  را انااسان  برشمرده، هشات ناوع   انسان یكه برا يیبه قوا وجهامام )ره( با ت حضرت 

در وجود انسان هااست:   هم گريد یرویاز عقل، سه ن ریغ نش،يبه لحاظ آفر شان،ياند. به نظر اكرده

هام وجاود دارد:    گار يدر كنار عقل، سه نفس د نيبنابرا؛ طنتیوهام و ش یرویشهوت، غضب و نا

 یهاانسان ت،یرو، باا تاوجه باه نوع ترب ني. ازایطانیو نفس ش یسبع نفس ،یوانیو ح یمینفس به

باارعهده   یوانیو حا یوجودش را قوه شهوان استيكه راست  یانسان یكي. رندیگیشكل م یمختلف

 یانسان به لحااظ وجاود   ني. به نظر امام )ره(، ارندیگیم قوه قرار نيا قوا در خدمت گريگرفته و د

 دنیا صرف خاوردن و خواب  ی. گاو، تمام همتش در زندگشودیم ليمانند گااو تبد وان،یحا ینوعبه

 یخودش به لحاظ جسم یبقا یپ در یعنياسات؛  یوانیحا یازهاین نیبه دنبال تأم صرفاًو  شودیم

ساوره  ) «أَمْ تَحْسَبُ أَن  أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِال  كَالْأَنْعامِ بَالْ هُامْ أَضَالَ سَابیال    » است.

 .(44 :فرقان

. باشندیم اگرانيدمه زدن به دبه دنبال خشونت و ص وستهیهاستند كاه پ يیهادسته دوم انسان 

قاوه   نيا ا باه خادمت   گريد یو قوا ردیگیم بر عهده وجود را استير ،یها قوه سبعانسان انيدر ا

مقابل  طرفبه هاست ك نيا یبرا كنند،یها، اگر از عاقل هم استفاده مدسته از اناسان ني. انديآیدرم

 شاان يا ه،یتشب لحااظ . بهشوندیخو مدرنده یهانسانا هانيابرسانند.  بیبتوانند آس تریجد یلیخا

 .(11فجر: سوره ) «وَ فِرْعَوْنَ ذِى الْأَوْتَاد» شوندیو پلنگ م مانند گرگ نديفرمایم

 در خدمت گريد یو قوا شودیحاكم م هاآنبار  طنتیهستند كه قوه شا يیهاانساندسته سوم  

...كَمَثَالِ  َألَاْم تَاَر ِإلاَ  ال اذِيَن نَااَفقُوْا َيقُولُاوَن لِااخْوَانِِهم       » (یطانیانساان شا  ) .رندیگیقوه قرار ما نيا
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. در واقاع،  ناد يآیبه وجاود ما   قوا نيا بیهام از ترك يیهاانسان .(11-16 :حشرسوره ) «الش یْطَان...

 مااثال،  ی. بارا سات قوا نيا سااه قاوه از ا   اايا دو  بر عهدهوجودش  استيكه ر ديآیم ديپد یانسان

 ايا « گااو پلناگ  » شودیم كند،یم استيهر دو بار وجاودش ر ،یو درندگ یكاه قاوه شهوان یانسان

و  يیخاو درناده  ن،ی. همچنا «طانیگاو ش» شودیم كند،یم استيبر او ر طنتیو ش یوانیحا اگر قاوه

 شودیكانند، م ااستي. اگر هر سه قوه باهم ر«طانیگرگ ش» ،«طانیپلنگ ش» شودیباهم، م طنت،یش

موجاود   نیهم كاه كندیم ااستياو ر بر وجودانسان هم هست كاه عاقل  کي. «طانیش گاو پلنگ»

إِن  ف ِ خَلْاقِ  » .كندیم اديااللباب  یبه اول ميكر نقرآ ( و149: 1378 ،)ره( ینیخمامام است )عااقل 

 .(191 :آل عمرانسوره ) «يَاتٍ لّأُِوْل ِ الْأَلْبَابالس مَاوَاتِ وَ الْأَرْ ِ وَ اخْتِلَافِ ال یْلِ وَ النه َارِ الََ

بار فطارت    ینخسات مبتنا   گاروه  :شودیم فيتعر یهشت نوع انسان در دو گروه كل ن،يبنابرا

، خاو درناده  صافت وانیح، انسان صفتطانیش، انسان خودرنده، انسان صفتوانیحمحجوبه )انسان 

( یطانیشاا  یخاو درنده یگراانسان شهوت ،یطانیش یخودرندهانسان  ،یطانیشا صفتوانیحانسان 

ناوع   کيا  دو گاروه هركادام   نيا اناسان عااقل اسات. ا یعنيبر فطرت مخموره  یمبتن ومگروه د و

صاارف   یتماام تااالش ماارب    یعنا ياست؛  یوانیقدرت نرم ح ی. بعضكنندیم دیقدرت نرم را تول

 یاساات. برخا   یسابع گر،يد یت. بعضاس یطانیقدرت نرم، ش ی. برخشودیپرورش جسم انسان م

اسات   یااست. عقل آن قاوه  ینوع قدرت نرم هست كه عقالن اکي . تنهاتاسا یبیقدرت نرم تارك

 یهاا آماوزه  بر اسا به كمال روح هم توجه كرد.  ديجسم، با بر كمالعالوه  ديگویكه به انسان م

ج  ،ینی)كل« ما عبد به الرّحمن»قع، العقل بپردازد. دروا زیروح خودش ن باه پرورش ديعقل، انسان با

 (. 3 ثيحد :1

آمااده   اگريا ساه قاوه د   آن به كمک عقل در برابار  نيامام، د ریو تعب فيدر تعر ل،یدل نیبه هم

محتااج اسات    زین هیدارد. به قوه غضب یوانیح یازهاین رايز دارد، اجیاحت یوانیاست. انسان به قوه ح

؛ نخاورد را  طانیشا  بيا آن است كاه فر  یبرا زین هیدفااع كاند. قوه وهم دشمنان از خود برابر تا در

 نيا . درندیعقل قرار بگ ریتحت تدب نكهيا شر به یانسان الزمند، ول یبقا یبرا هانياهمه  ن،يبنابرا

كردن فطارت مخماوره آماده     داریسه قوه و كمک باه عاقل در ب نيكاردن و كانترل ا محدود یبرا

آن باه   یاز غلبه فطرت محجوبه و قاوا  یناش داتياست كه در برابر تهد ی، انساناست. انسان عاقل

و 19/8/1392 :يای )لاک زا  شاود یم هیمتعال ،یانسان نی. چنديپاسخ گو نيفطرت مخموره و د یندا

 .(11 -13: 1389 ،يیلک زا



24   1397، شماره بیست و هشتم، تابستان هشتمفصلنامه امنیت ملی، سال                              

هامان سه قاوه   در یعني شود؛یم ایباشد، عقلش فقط محدود به دن هم عاقل اگر ه،یانسان متدان 

تفاوتش با انسان  یعاقل است، ول كند،یقوه استفاده م هاز آن س چون اناسان، ني. اشودیمحصور م

نادارد، بلكاه عقال تحات      بر عهدهرا  وجودش استير است كه عقلش نيا ن،يو متد هیعاقل متعال

 یطانیشاا اسات: تعلاق   تعلق شاده   یعقل دارا گر،يبه عبارت د؛ گرفته است قرار روین آن سه تأثیر

هام آماده كاه انساان      هیمتعال در حكمت یتعلق شهوان ايو  يیخودرندهتعلق  ااي( 16 :حشرسوره )

: 1391 ،يیلک زا) قرار بدهد یتعال ریخودش را در مس كند یسع ،یچنگ زدن به معارف اله با ديبا

51). 

دو فطرت را هم از قارآن   هياست. فرا نظر ميامام )ره( از مفسران شناخته شده قرآن كر حضرت

ثُمَ رَدَدْنَااهُ   ---لَقَدْ خَلَقْنَا الْانسَانَ ف ِ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ هي( و آ31روم: سوره فطرت ) هياز آ شانيگرفتند. ا

ل سافَ اَ»( و یفطرت مخموره )الها  «مَيقولتَن احسَاَ»( استفاده كردند. 4 -5 :نیتسوره ) أَسْفَلَ سَافِلِین

از  یعنوان بخشبه هيفرانظر نيحاضر از ا مقالهرو در  ني( است. از ایمحجوبه )ماد فطرت «نیافلسَ

برگرفتاه از بخاش    یمتادان  یهاهياستفاده شد. نظر هاداده میو تنظ یبنددسته یبرا یچارچوب نظر

 یو ناش یبرگرفته از بخش وجود عال یمتعال دگاهيو متأثر از فطرت محجوبه است و د یوجود ماد

كَلِمَۀٍ سَاواءٍ   تَعالَوْا إِل »بر  یمحور است. چون مبتن یتعال یقرآن یهاهيمخموره است. نظر از فطرت

 شاود، یما  انیا ( است. از جمله آنچه در حاوزه قادرت نارم ب   64آل عمران: سوره ) «بَیْنَنا وَ بَیْنَكُمْ...

 شاوند ینقاد ما   است و آنچاه  ميقرآن كر مطلوب است كاه مدل هیالمحور و قدرت نرم متع دیتوح

 (.19/8/1392 :يیلک زا) هستند هیقدرت نرم متدان هينظر

به  یعني شناسانه است؛بر روش سنخ ی: از آنجا كه پژوهش حاضر مبتنمیقرآن کر يدهپاسخ منطق

 یموضاوع  ریمنظور از روش تفس نيا به قدرت نرم معطوف است. ۀدربار ميقرآن كر دگاهيكشف د

 قرآن به قرآن استفاده شد یریو روش تفس _صدر  دیمنسوب به شه _نبه نطق درآورد اي یاستنطاق

 مياز قارآن كار   يیهاا گزارهروش  نيدر ا .(56 -57: 1389،ینيشور یلیخلو  498: 1381 ،معرفت)

در مقاام   یتعاال  ی. خداكنندیم انیرا ب یدهپاسخبر  یمبن یتعال یرفتار خدا ايگفتار  میمستق طوربه

و  كنناد یممثمنان طلب  اي امبرانیاز پ یدهپاسخ یرا برا یرفتار خاص ايگفتار  يیهاگزاره در م،یتعل

رد شاده   كام دست ايشده  تأيیدو  انیب هاانسان یرفتار برخ ايگفتار  هاآناست كه در  يیهاگزاره اي

 ۀآن را در زمار  جينتاا  تاوان یم یخارج است ول یعلوم انسان طهینوع نخست از ح یهاگزاره است.
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انساان   رفتاار  یبارا  يیبه الگاو  یاست كه با الهام از فعل اله نيهدف ا رايز درج كرد. یانسان علوم

 (.23/11/95: يیلک زاو  33: 1394،یبهمن) دیرس

 یمفصال  یپژوهقرآندر اين مقاله  :میانواع قدرت نرم در قرآن کر يبر داللت مطابق يمبتن جستار

از  هاا تميا آكه در همه  -ینخبگ تأيیدبه  یریبع تفسآن عالوه بر معتبر بودن منا ینظر تیكه حساس

 ميقارآن كار  در  نديفرا نيا یط .گرديده؛ انجام دیرس -درصد برخوردار بودند 91 یباال ACP زانیم

   است. شده پرداخته ژهيو طوربهبه قدرت نرم 

ه سوردرجات )(، 11فاطر: سوره عزّت )(، 6حشر: سوره ) یمعنو یعلوّ و تعال ت،يمعنو حيتصر

 (، فالح8 -9نجم: سوره عروج )(، 11فاطر: سوره صعود )(، 11 :مجادلهسوره رفعت )(، 76: وسفي

 عناوان باه   (52: ميمار ساوره  اهلل ) ی( و قارب الا  97نحل: سوره ) بهیّط اتی(، ح22 مجادله:سوره )

اراتی از عبا استفاده  نیمدعا است. همچن نيشاهد بر ا ميقرآن كر اتينرم در آ تمعادل قدر میمفاه

رو منباع   نيا از را داراست، بخشیهستعلت  یهایژگياست كه و یتنها موجود یچون خالق هست

 تيا غا یساو به هاانسان تيقدرت نرم هم او است. سرآمد عوامل و كارگزاران هدا یقیو حق یاصل

و تحقاق   یریا گشاكل  یو طا  یهستند كه باه اذن الها   یاله یایاول و السالمهمیعل نیمعصوم یهست

 یقادرت  نیاز چنا  «یمثال االعلا  » مثاباه باه قادرت نارم و    یو كنش یشيگرا ،ینشیب ۀگانسه یهاهيال

  .برخوردارند

و اعماال   دیا تول يیتواناا  یو رهبران اله دگانيمشرو  به همراه شدن با برگز زین هاانسان گريد

 داشات. خواهناد   یو اهاداف خاالق هسات    اتيو غا یتحقق نظام آرمان یراستاقدرت مذكور را در 

 كسب برخوردار هستند. یاز فطرت كمال طلب هاانسانفطرت مخموره، همه  هيبر اسا  نظر چراكه

 هاا انساان از موارد كمال است. در خصوص قدرت نرم، همه  یكيخصوص نوع نرم آن هقدرت و ب

اسات كاه    نيا و اعتباار داشاتن هساتند. مسائله ا     یاقنااع  تقادر  ت،یشكوه، جاذاب  بت،یبه دنبال ه

فطارت   هيا بار نظر  یممكان اسات مبتنا    كناد، یكماالت اشتباه م گريكه انسان درباره د یورطهمان

اسات،   هاجاذبه جاديقدرت نرم، جذب با ا یگرفتار توهّم گردد. مبنا زیمحجوبه درباره قدرت نرم ن

را كاه   يیهاا انساان باشد كه  نشيآفر یقیو بر اسا  كماالت حق یقیحق تواندیم هاتیجذاب نياما ا

فطرت پاسخ مطلوب دهناد،   یو به ندا دهيجذب گرد باشند،یم يیبايزخواه و دوستدار تاً كمالفطر

قارب   یقدسا  ثيبار اساا  حاد    ( و11 :فاطرسوره ) افتهيعمل صالح انجام دهند، رفعت و عزّت 
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 :یآملا  یجوادكنند ) يیاو كار خدا ( جوارح352: 2اصول كافی، ج) (ع)نوافل به نقل از امام صادق 

71). 

علال   در خصاوص  العاالی( )مدظلاه  یاامام خامنه یبزرگ اسالم شمنديمتفكر و اند ی ازریتعب 

هُاوَ  »كاه   میو بادان  میتر  نداشته باش»است:  ايمنظور گو نيا انیب یبرا كه آمده یده نصرت الهعم

هِمْ وَ لِل هِ جُنُودُ الس ماواتِ وَ الْاأَرْ ِ وَ  قُلُوبِ الْمُثْمِنینَ لِیَزْدادُوا إيماناً مَعَ إيمانِ فی نَۀَال ذی أَنْزَلَ الس كی

 تاوان یهستند، ما  یامكانات عالم و سنن عالم، جنود اله ۀهم .(4:فتح سوره« )كانَ الل هُ عَلیماً حَكیماً

راه  ماودن یكمک خود كشاند با توكال بار خادا، باا پ     بهرا پشت سر خود قرار داد و  یآن جنود اله

 .(4/6/94: العالی()مدظله یاخدا... )امام خامنه

نشان داده كه خداوند چگونه  يیبايبه ز (ع) یموسحضرت  ۀدر قص ميقرآن كر :يقینرم حق قدرت

 ۀرا كامل كرد و اراد تیّمع را پشت سر آن حضرت قرار داد و پازل یامكانات عالم و جنود اله ۀهم

 دعبا  دهاد مای نشاان   گار يد یو. از سديهالكت خود او گرد منجر بهامكاناتش  همه رغمبهفرعون 

از  قیا توف نيا استمرار ا و یاجتماع هيسرما جادي، تالش و استقامت آن حضرت هم در اهمتبودن، 

 ميقارآن كار   ماوردنظر كه به قدرت نارم   یدیو عوامل كل هانهیداستان زم نيده بوده است. اعمعلل 

 یفرهنگا  ،یاسا یابعاد س یايگو ،یدیو عوامل كل هانهیزم نيا .دهدمینشان  وضوحبهرا  دهدیبُعد م

 :است زینوع قدرت نرم ن نيا یهاو شاخصه هامثلفه ،یو اجتماع

مان تاو را    یعنا ي( 41طاه:  ساوره  « )وَ اصْطَنَعْتُکَ لِنَفْسای : »یاله تيتحت هدا هیو تزك میتعل -

ن از مان و احساا   و فقطكه در اختیار توست فقط  يیهانعمتو همه  خالص براى خودم قرار دادم

كاانَ   إِن اهُ  وَ اذْكُارْ فِای الْكِتاابِ مُوسا     »آيه با آيه  نيپس تو خالص براى من ، مضمون ا .من است

 د،يپسند او را موالو صاحب و  شد« مُخْلَص»بنده  یشود. وقتم  ( روشن51: ميمرسوره ) «مُخْلَصاً

انجاام   یرا بارا  یهسات حالت عباد قاادر اسات     نيا در انجام دهد. يیتا كار خدا دهدیبه او اذن م

مثلفاه   تیا رفظ نيا با خود هماهنگ كند. یاسیو س یاقتصاد ،یاجتماع ،یدر ابعاد فرهنگ تيمأمور

 امبریا پاقدام  نیهم اول هیو تزك میشاخص آن است. تعل شود،یكه انجام م یو فعل هیقدرت نرم متعال

شوند،  هیقرار گرفته، تزك یهال اتيآ در معر  ميبود تا مردم با تالوت قرآن كر( ص)اسالم  یگرام

 با قرآن فتح شود. نهيمد و ردیشكل گ یاجتماع هيسرما
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مُوسا َ أَنْ أَرْضِاعِیهِ    وَ أَوْحَیْنَا إِلا َ أُمّ : »یاله یبیغ یامدادهااز امكانات، اسباب و  یبرخوردار -

 «نا ِ إِن اا رَادُّوهُ إِلَیْاکِ وَ جَااعِلُوهُ مِانَ الْمُرْسَالِین      وَ لَا تخَاف ِ وَ لَا تحْزَ فَإِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقِیهِ ف ِ الْیَمّ

  .(12: همان) «وَ حَر مْنَا عَلَیْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْل( »7قصص: سوره )

به نام  یحكومتش به دست كودك یبرانداز از خطر یریشگیپ یرا برا لیاسرائیبنفرعون پسران 

فرعاون خاود دشامنش     اما ا آن حضرت را هم كشته باشد.ت كشتیمكه متولد خواهد شد،  یموس

وَ نُمَكِّنَ لهَمْ ف ِ الْأَرْ ِ وَ نُرِىَ فِرْعَاوْنَ وَ  » بال و پر داد. یفرمانده طحدر س یرا حت (ع) ینب یموس

 ءن ضاعفا و در زمین مكنتشان داده و از همای » (6 همان:) «هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا مِنْهُم م ا كَانُواْ يحْذَرُون

وَ اسْتَكْبرَ هُاوَ  « »گريختندم  نآن سرنوشت  را نشان دهیم كه از آ شان،به فرعون و هامان و لشكريان

 * فَأَخَذْنَهُ وَ جُنُاودَهُ فَنَبَاذْنَاهُمْ فا ِ الْایَمّ     وَ ظَنَواْ أَن هُمْ إِلَیْنَا لَا يُرْجَعُون وَ جُنُودُهُ ف ِ الْأَرْ ِ بِغَیرْ الْحَقّ

 .(39 -41 همان:) «انظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَۀُ الظ لِمِینفَ

 نیو حكومت چنا  استیامكانات از جمله در بعد س نيهم از ا مهيكر يۀآ نيدر ا الخداوند متع

مْ أَنبِیَااءَ وَ جَعَلَكُام   لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَۀَ الل هِ عَلَیْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِایكُ  وَ إِذْ قَالَ مُوس َ: »ديفرمایم ادي

 .(21:نساءسوره « )مِّنَ الْعَالَمِین دًامُّلُوكاً وَ ءَاتَئكُم م ا لَمْ يُثْتِ أَحَ

فَالْتَقَطَهُ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِیَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَنًاا  » :یاله ۀبودن خواست انسان در مقابل اراد اثریب -

اجارا كارد،    ديرا با ی( دستورات اله8 :قصصسوره « )ینئوَ جُنُودَهُمَا كَانُواْ خَاطِِ إِن  فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ

قااهر نخواهاد،    یخادا  اگار  .ديایمعقول ن ،يیدر نظر ابتدا ديدر آن نهفته است كه شا یچون اسرار

 «رَاضِاع وَ حَر مْنَا عَلَیْهِ الْمَ»كودک عاجز است  کي یغذا نیفرعون هم از تأم ليو طو ضيدستگاه عر

آتاش   یاشاعله اهلاش   یبارا  ايا  اوردیا هم اراده كرد برود خبار ب  (ع) یحضرت موس .(12: همان)

وحا  بااز اسات،     ۀآنجا كه دسات خداوناد در شایو    از كرده بود. یگريد ۀاراد نداما خداو؛ ردیبرگ

بَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ الل اهُ إِل اا   وَ ما كانَ لِ»نمايد ها فرشته نازل كه بر انسانها الهام كند، يا اينتواند به دلم 

باار از درون درختا  ايجااد     نيا ا .(51: یشاور ساوره  ) «وَحْیاً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا

را  دهايا و دخود، فكرهاا   ۀاش سخن گفت. خداوند براى اجراى ارادصوت نموده با پیامبر برگزيده

... كَأَن هاا   أَلْقِ عَصااکَ »بیافريند اى تواند معجزهند از هر چیز م دهد. خداوقرار م  یخاصدر مسیر 

 -488: 15ج ،یطباطباائ ) (46: 16ج ،ی)طباطبائ (51: 7: ج1388 ،ی( )قرائت31قصص: سوره ) «جَان

نتُمَا وَ مَانِ  فَلَا يَصِلُونَ إِلَیْكُمَا بَايَاتِنَا أَ» را محقق سازد: یاله اتيآ يۀدر سا یاله انبیاء یروزیپ ( و491
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« نجَوْتَ»است:  ینجات و رستگار مانياهل ا رو عاقبت نياز ا (35قصص: سوره )« ات بَعَكُمَا الْغَلِبُون

 .(25: همان)

لَا أَبْرَحُ حَت   أَبْلُنَ مَجْمَعَ الْبَحْارَيْنِ أَوْ  »كردن عالم:  یشاگرد یو رنج سفر، برا هامشقتتحمل  -

به ياد آر آن زمان  را كه موس  به جوان مالزم خود گفت مادام راه  ( »61:كهفه سور) «حُقُبًا أَمْض ِ

هَالْ أَت بِعُاکَ   «»...پیمايم تا به مجمع البحرين برسم و يا روزگارى طوالن  به سیر خود ادامه دهم.م 

عول له و يا مفعول باه  در آيه شريفه، مف« رشد»لمه . ك(66 همان:) «عَل َ أَن تُعَلِّمَنِ مِم ا عُلِّمْتَ رُشْدًا

و تو را بر اين اساا    ده  كه با تو بیايممعناى آيه اين است كه: موس  گفت آيا اجازه م  ؛ واست

آن رشد يابم به مان تعلایم كنا ؟ و     لهیوسبهخدا به تو داده براى اينكه من هم  نچهپیروى كنم كه آ

 -471: 13، ج1374 ،يی)طباطباا  « ؟)يا( آنچه را كه خدا از رشد به تو داده به مان هام تعلایم كنا    

474). 

« آتَیْنااهُ حُكْمااً وَ عِلْمااً   » :یالها  یرهبار  گااه ياحراز جا یبرا بر علممقدم بودن شر  حكمت  -

را  یكاه قادرت   دهدیم صیتشخ میحك )ره(چون حضرت امام  یمی( از نگاه حك14 :قصصسوره )

، )ره( ینا یاماام خم ) اعماال نكناد.   یطياشار  در چهاعمال كند و  یطيشرا در چهدارد  اریكه در اخت

« وَ كَاذَلِکَ نجَازِى الْمُحْسِانِین   »در برابر احسان او بود.  یحكمت و علم پاداش اله ني( ا168: 1373

كه براى اصالح جامعه، بايد ابتادا باه سارا      كندیبه او حكم م میرهبر حك( فقه 14قصص: سوره )

 .(32 همان:) «فِرْعَوْنَ وَ مَلَايْه ل َإِ»هاى فسق و فساد رفت ها و سرچشمهريشه

 یعني: عبد یسبحان و نصرت اله یخدا برابر دستورزهد و عبد بودن در  انیم میتبا  مستقار -

قصص: سوره ) «فَأَلْقِیهِ ف ِ الْیَمّ» ست؟یدستور چ نیرا دوست دارم، بب ني، من اخواهمیممن  یجابه

 وماسات. لاذا مرحا    یباا عباد باه اذن الها     یهسات  یهمراه هجیعمل شود، نت ی( اگر به دستور اله7

 و تصور او اسات.  الیكه قدرت انسان مافوق خ فرمودیم )ره( استاد اخالق حضرت امام یآبادشاه

 یخادا  برابار دساتورات  باودن بناده در    و عبد یدستورات اله ۀ( اساساً فلسف19/7/1395 :انیپناه)

 شيهاا بر خواساته عَبدِ زاهدش را  یهاگرفته كه داشته نياتعلق به  یاله ۀاست كه اراد نيسبحان، ا

و نصارت   یروزیا خداوند، قدرتمناد شادن، پ   یقدرت از سو ضياست، تفو یهيبخشد. بد یزونف

و اگار   ديا لرزیمباز دلش  یبا وجود الهام اله (ع) یدارد. مادر حضرت موس یدر امور را در پ یاله

 بْادِى إِن كَادَتْ لَتُ» .خوردیمرقم  یگريد ۀشت به گون، سرنوكردینمسبحان دل او را محكم  یخدا

 یهاا از نشاانه  یكا يرو  نيا ( از ا11:قصاص سوره ) «قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُثْمِنِین بِهِ لَوْلَا أَن ر بَطْنَا عَل َ
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عْادَ الل اهِ   أَن  وَ»اسات   هاآن یريناپذتخلفو  یاله یهاداشتن به وعده یقلب نانیاعتماد و اطم مان،يا

 است. مانيضعف ا یهااسرار از نشانه یشامقابل اف ۀ( در نقط13همان:) «حَق

عَل َ أَهْلِ بَیْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَ هُمْ لَهُ  فَقَالَتْ هَلْ أَدُلَكمُ»توجه به كانون گرم و محبت خانواده:  -

بُعاد   یاجتمااع  یاساسا  یساازوكارها از  یكا ي( كانون گرم و محبت خانواده 12: همان) «نَاصِحُون

مناابع   ۀكنندنیتأمجامعه و  یریگشكل یبرا یالزام یهاكششعنوان عامل دهنده به قدرت نرم و به

 قدرت نرم است. یاجتماع يۀسرما جاديا یبرا یاراد یهاكشششده و واجد  هیتزك یانسان

 امبریا دختاران پ « تَاذُودَان  رَأَتَینْامْ»خانواده:  ۀاز هست تيريفرهنگ كار و مد جيترو یگذارهيپا -

و  یبعاد اقتصااد   نیتاأم  یبرا اما هرگز كنندیم یچوپان هاآنپدر از كار افتاده است،  یخدا هم وقت

اناد.  كردهكار م  یزعار نیست، اولیاى خدا ن كار، دهندینم يیایحیبو  يیتن به ذلّت و گدا شتیمع

 إِنا ّ » خانواده اسات.  سیرئبا  يینها میان ضمن مشورت تصمداست ني( در ا23: همان« )اسْتَأْجَرْتَ»

( الزم نیسات مهرياه   27: هماان ) «حِجَج عَل َ أَن تَأْجُرَن ِ ثَمَن ِ هَاتَینْ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَکَ إِحْدَى ابْنَت َ

أَنْ  عَلا  »دختار كاار كناد.     ۀهشت حاج باراى خاانواد    ،یاله یسبک زندگ یثروت باشد. به اقتضا

؛ «ياا أَبَاتِ  »مشكالت فرزنادان هساتند.    حل؛ پدر و مادر، بهترين مرجع براى «أْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍتَ

سَاتَجِدُنِی  »هاي  ناصالح هستند. كنند، انسانگیرى م كسان  كه به كارگران و زيردستان خود سخت

 هیكه قدرت نرم متعال یافات اجتماعو انحر هابیآساز  یریشگی)همان( پ« الل هُ مِنَ الص الِحِینَ اءَإِنْ ش

أُرِيادُ أَنْ   إِنا ّ »اسات  مستحكم اماا آساان    انیبا بن یهاازدواجو  یدر گرو سبک زندگ سوزاندیمرا 

اجر معناوى، پااداش    برانجام شود، عالوه  ینوازفیضعاگر كارى بر اسا  جوانمردى و « أُنكِحَکَ

)تاا سااعات  پایش     «قالَ إِنِّی أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَاکَ » ارد.د یپ در زینرا  یاجتماع يۀسرما دیو تولدنیوى 

 .شود(، صاحب زن و زندگ  و كار م تیامنحتّ  بر جان خود ايمن نبود، اينک عالوه بر 

وَ زَادَهُ بَسْاطَۀً فا ِ   : »یمناابع انساان   نشيدر گاز  هانيبهترتخصص و  ،يیتوجه به عناصر توانا -

هاا را  هاا و امانتادارى  تواناي « خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ« »الْقَوِیُّ الْأَمِینُ( »247:بقره سوره« )الْعِلْمِ وَ الْجِسْم

غالاب افاراد باا    « الْقَاوِیُّ الْاأَمِینُ  »احراز كرد.  وو بدون توجّه طرف، شناساي   یعادبايد در شرايط 

طبیعا ، باا    يک صاحنه پوشانند؛ امّا حضرت موس  در خود را م  تیواقعتصنّع، تملّق و رياكارى، 

مسئوالن الزم  نشيدر گز .(26قصص: سوره ) ديک كار حمايت  و برخورد عفیفانه، خود را نشان دا

برترين باشند، بلكه بايد من حیث المجماوع الياق باشاند. باا      ت،كماال نیست كه مسئوالن، در همه
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: هماان « )هُوَ أَفْصَحُ مِنِّی»تر بود. كه مسئول اصل  موس  بود، ول  در بعض  جهات هارون قوىاين

 (54: 7، ج1388 ،ی)قرائت (34

وَ جَاءَ رَجُلٌْ مِّنْ أَقْصَاا  »مثمنان:  كار سرعت در سوز وو  موقعبه یخبررسانضرورت رسانه و  -

( چاه بساا،   21 :قصصه سور) «قَالَ يَامُوس َ إِن  الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِکَ لِیَقْتُلُوکَ فَاخْرُجْ ... الْمَدِينَۀِ يَسْعَ 

 رفتینم رونیحضرت از شهر ب و آن رساندینم ع یمرد اخبار را به موقع به حضرت موس نياگر ا

 .شدیو كشته م

هجرت و كساب تجرباه، داناش     قياز طر تیظرف جاديا یمستمر مصلحان جامعه برا یآمادگ -

 یآگااه  ژهيا وباه  یطا یمح و اشاراف ( 66: هفكسوره « )أَن تُعَلِّمَنِ مِم ا عُلِّمْتَ رُشْدًا»حوادث  ليتأو

ساوره  ) «الظ االِمِین  وْمِنجِنا ِ مِانَ الْقَا    فخَرَجَ مِنهَا خَائفًا يَترَق بُ قَاالَ رَبّ »آن:  ینسبت به بُعد فرهنگ

شاوند، چنانكاه مارد هام      هاتیمسئولو فرزند نبايد مانع حركت، هجرت و انجام  ( زن21قصص: 

مارد، مسائول رفاع    « ساارَ بِأَهْلِاهِ  » يكديگر باشند. و همراهلكه بايد در كنار را رها كند، ب هاآننبايد 

براى رسیدن به مقامات عاال  عرفاان،    «ونَلَعَل كُمْ تَصْطَلُ»خود است.  و خانوادههاى همسر نیازمندى

به  و ساده زندگ  كرد و یعیو طب یعاد طوربهتوان متاركه كنیم، بلكه م  و فرزندالزم نیست با زن 

 یكي( 2قصص: سوره ) «... لَعَل كُمْ تَصْطَلُون...قالَ لِأَهْلِهِسارَ بِأَهْلِهِ» باالترين درجات عرفان نیز رسید.

 تیا باهال همراه باا   امیق در جهان (ع) نیاباعبداهلل الحس امیو الگو شدن ق یدگارمان یاز عوامل اصل

ارتباطات  یریگشكلاعمال قدرت نرم با  تيمأمور ۀنوع اقدام گستر نيبا ا چراكه بود. السالمهمیعل

 .(3/8/96 :یعال) ابديیچهره به چهره و نَفَس به نَفَس توسعه م و تعامالت

« أَن يَهْدِيَن ِ سَوَاءَ الس ابِیل  رَب ّ عَس َ»در همه حال:  یامداد اله و یاله تيبودن به هدا دواریام -

إِنْ شااءَ  » داد. دياى نبافتن انشاء اللّه، براى آينده وعده( بدون استمداد از خدا و گ22:قصصسوره )

خاطر نیاز دارند. خداوناد باه موسا  و     نانیو اطمانبیا به امید  ( حتّ 27 همان:« )الل هُ مِنَ الص الِحِینَ

 هماان: ) «بُونَأَنْتُما وَ مَنِ ات بَعَكُمَا الْغاالِ » پیروزى داد و آنان را امیدوار كرد. ۀهارون و پیروانشان وعد

اى كه دريا را در جلو و دشمن را پشت سر خود دياد خبار از برناماه    ( حضرت موس  تا لحظه35

در برابار  « إِن  مَعِی رَبِّای سَایَهْدِينِ  »هدايت اله  همواره در او بود و لذا فرمود:  بهنداشت، امّا ايمان 

 فَلَم ا جَاءَهُم مُّوسا َ » ان توكّل كردسبح یخوانند، بايد به خداتكذيب كفّار كه معجزات را سحر م 

در هماه  . (36: هماان ) «بِهَذَا ف ِ ءَابَائنَاا الْاأَو لِین   سَمِعْنَابِايَاتِنَا بَیِّنَاتٍ قَالُواْ مَا هَذَا إِل ا سِحْرٌْ مُّفْترَى وَ مَا 
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بِّی أَعْلَمُ بِمَنْ رَ» راهبر و راهنما نگذاشته است.سبحان هیچ مردم  را ب  یحال توجه داشت كه خدا

 «لَهُ عاقِبَۀُ الد ارِ» يافتگان، خوش عاقبتند.هدايت« جاءَ بِالْهُدى

: در هاا نظاارت ، اجرا و هایزيربرنامه، هایریگمیتصم، هایسازمیلزوم توجّه به معاد، در تصم -

( 37: هماان « )ونُ لَهُ عاقِبَۀُ الد ار...مَنْ تَكُوَ قالَ مُوس »هاى انبیاء توجّه به معاد قرار دارد. رأ  برنامه

 ۀسااز خاوى اساتكبارى و ساوزانند    زمینه ،مرگ، گذرا بودن دنیا و گمان به جاودانگ  ادياز غفلت 

وَ اسْاتَكْبرَ هُاوَ وَ جُنُاودُهُ    ( »59: 7، ج1388 ،ی)قرائت« وَ ظَنَوا أَن هُمْ إِلَیْنا ال يُرْجَعُونَ»قدرت نرم است. 

 -56: 7، ج1388 ،ی( )قرائتا 39قصاص:  ساوره  « )وَ ظَنَواْ أَن هُمْ إِلَیْنَا لَا يُرْجَعُون بِغَیرِ الْحَقف ِ الْأَرْ ِ 

57). 

فجَاءَتْاهُ  ( »23: 28قصاص،  ساوره  « )يُصْدِرَ الرِّعَاء لَا نَسْقِ  حَت َ»: یحفظ روابط سالم اجتماع -

حضارت شاعیب از دختارش    »فرماود:   (ع)اماام رضاا   »( 23: همان« )إِحْدَئهُمَا تَمْش ِ عَل َ اسْتِحْیَاء

گفت: وقت  دعوت شاما   خوان ؟دارى اين جوان را فهمیدى كه او را امین م پرسید: چگونه امانت

تا مباادا باه قامات مان چشام      «. سر من، مرا راهنماي  كنرا به او ابال  كردم، به من گفت: از پشت

( 23: هماان « )وَ أَبُونَا شَیْخٌْ كَبِیار »قرار دارد  یرعادیغ در موضعكه فرد  یبدوزد؛ دفع شبهه در مواقع

 .(41: 7، ج1388 ،ی)قرائت

سابحان   یحاال حال مشاكالت خاود را از خادا      نیع و درخالصانه به مردم  یرسانخدمت -

(؛ در دعاا  24: قصاص ساوره  « )مِنْ خَیرْ فَقِیر لِمَا أَنزَلْتَ إِل َ إِن ّ لَهُمَا ... فَقَالَ رَبّ فَسَقَ »خواستن: 

مِانْ   أَنزَلْتَ إِلا َ  الِمَ»نمودن آداب دعا  تينكردن و رعا نیو مصداق مع فیسبحان تكل یخدا یبرا

را خواساتار   یالها  ریاز خدا، نان و غذا طلب نكرد و خ یگرسنه بود ول كهآنحضرت با « خَیرْ فَقِیر

 تيريماد  یخاوب باه را  ساته يو باا ها ها، داشتهخواسته انیگسست م یژگيو نيبا ا یشد. منابع انسان

 .كنندیم دیتول یاجتماع هيو سرما ندينمایم

 ۀعاقلا  ۀقاو  تيريجنس  به ماد  ۀگرفتن غريز یجدمثال  ی: برایانسان یقوا انیحفظ تعادل م -

براى سالمت محیط خانه و كار، ابتدا به امر ازدواج اقادام   نبوّت، ۀ. حتّ  در خانكندیانسان كمک م

 يۀبااهم سارما   هاا نيا ۀهم« أَنْ تَأْجُرَنِی عَل  -أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَکَ» شود.خدام توجّه م و سپس به است

 .سازدیمقدرت نرم را  یاجتماع



32   1397، شماره بیست و هشتم، تابستان هشتمفصلنامه امنیت ملی، سال                              

وَ : »لیا و تحل ریخبرگاان، اهال تفسا    یحوادث برا انیمرجع و ب یهامراجعه به گروه یۀروح -

صاورت   نيا ( در ا25قصاص:  ساوره  ) «الْقَاوْمِ الظ لِمِاین  قَص  عَلَیْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَاتخَفْ نجَوْتَ مِنَ 

 معاه در جا یو جمعا  یو حضور در صحنه، كار گروها  يیجومشاركتسازوكار مشورت و فرهنگ 

 جااد يفارد و ا  قيا از طر یریا گمیتصام و  یسااز میتصام  یبارا  یاپشاتوانه  نی. چنا شودیم نهينهاد

 .كندیقدرت م دیمطلوب، تول یساختارها

 نيا ا« لَاتخَفْ نجَاوْتَ »است:  تیو احسا  امن یمنينوع ا کيبودن خود  یاله یایلدر كنار او -

 ،ی)قرائتا « سَتَجِدُنِی إِنْ شاءَ الل هُ مِنَ الص الِحِینَ. »گرددیم ديتشد شودیم یكه رابطه سبب یطيدر شرا

1388 :5-44). 

نشاان دادن   یامعجازه بار   ( درقدرت هوشمندنرم )قدرت سخت و  توأمانضرورت كاربرد  -

 .(31 -2قصص: سوره « )* َ تخْرُجْ بَیْضَاءَ مِنْ غَیرْ سُوء تهَتزَّ كَأَنه ا جَان» :یاله و لطفنمود قهر 

 هماان: « )فَذَانِکَ بُرْهانَاانِ مِان ر بِّاک   »داشته باشد:  یو اله یمنطق ۀپشتوان ديارشاد و دعوت با -

ز تشويق و تنبیه، اناذار و بشاارت اسات كاه دو     اى ا( مار شدن عصا و سفید شدن دست، نشانه32

 .(52: 7، ج1388 ،ی)قرائت« بُرْهانانِ مِنْ رَبِّکَ»عنصر اساس  در زمینه تربیت است. 

فاراز و   به خااطر  یمنابع انسان تيريو مد تیترب م،یتعل ه،یتزك نگذاشتن در امر و كمواندادن  -

ساوره  ) «رَبا ِّ أَن يَهْادِيَن    هَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسا َ وَ لَم ا تَوَج : »یسنت اله کيموجود در یهابینش

مهم عاقبت كار « الظ الِمِینَ عاقِبَۀُ» ستمگران، سرنوشت مشترك  دارند. كهنيابه  و توجه( 22قصص: 

 «یْفَ كَانَ عَاقِبَاۀُ الظ لِمِاین  فَانظُرْ كَ فَأَخَذْنَهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ ف ِ الْیَمّ»هاى زودگذر آن است، نه جلوه

 .(61: 7، ج1388 ،ی)قرائت( 41 همان:)

و  افتاه يتحقاق و  ینا یمصاداق ع  کي (ع) یشد، سرگذشت حضرت موس انیبا توجه به آنچه ب 

چاون   يیهاا شاد كاه قادرت نارم باا مثلفاه       انیمشخص ب طوربهداستان  نيا در است. آموزعبرت

و  یفرهنگا  ژهيا وباه در ابعااد مختلاف    يیبايو زشكوه، عظمت  ،بتیاقناع، ه ت،یجذاب ،یرخواهیخ

از  تيا تقوا، كار، استقامت و صبر كاه حكا  اء،یچون ح يیهاشاخصو  هاارزشآن  رعنص نيترمهم

صورت از  نيو در ا كندیم دایو ظهور و بروز پ ردیگی، شكل مكندیمآن بر فطرت مخموره  یابتنا

فطارت   نيا از ا و حفاظات  افتنيا . انسان باا  دینام یقیدرت نرم حقآن را ق توانیم مينگاه قرآن كر

را باا خاود هماراه كناد. در خصاوص       یهسات  یباه اذن الها   (ع) یحضرت موس چونهم تواندیم

( 51و  21: وساف يساوره  ) «وَ كَذلِکَ مَك ن ا لِیُوسُفَ فِی الْأَرْ »ً :فرمايدمیهم  ینب وسفيحضرت 
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قادرت نارم را    پاازل  بخاش یهسات كرد كاه علات    جاديا خوددر را  یتیچنان ظرف وسفيحضرت 

كاه در زماان بارده     یدرحاال  فاتح كناد.   مصار را آن حضرت كامل كرد كه توانست  یبرا یاگونهبه

. سرنگون  سپاه ابرهه باا  نمودیمداد، باور كردنش مشكل یم را خبر قتیحق نيا یبودنش، اگر كس

تار عنكبوت، آموزش دفن میّت با كال ، اثبات پاك  مريم پرندگان ابابیل، حفظ جان پیامبر اسالم با 

از  يیهاا ( نموناه 4:211، ج1388،ی)قرائتا  حضرت عیسی )ع( در نوزادیسخن گفتن  ،علیها السالم

 .اندميكرنوع قدرت نرم در قرآن  نيا

 یكلا  طاور بهشده است.  فیتوص ميدر قرآن كر الجملهیفنرم كاذب: قدرت جبهه كفار  قدرت

 یرگاذار یاز تأث یزانا یو به م گرانيخود و د یانجام كارها یاعم از كافر و مسلمان از توانائ هاانسان

و  تیو مسائول  فیا توان و قدرت است كاه منشاأ تكل   نیو هم باشندیبرخوردار م گرانيد یبر رو

 «نَااهُ وَ مَان م عَاهُ جَمِیعًاا    فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِز هُم مِّنَ الْأَرْ ِ فَأَغْرَقْ»است.  یویو دن یمثاخذه اخرو مهمقد

كردناد  یما او را حمال   یهاا گنج دیقارون كه كل ارانيو  انیبه اطراف ی( در مورد113:اسراءسوره )

 باه  زیا نقوم عااد و ثماود    ،در قرآن (76قصص: سوره شده است ) ریتعب «رومندیالقُو هٍ: گروه ن یأولِ»

 یولا  .اندبودهفراوان  یبرافراشته و كشتزارها یهاكاخ عمارت یكه دارا اندشده ادي یافراد قدرتمند

از  یقادرت كمتار   یكاه دارا  گاران يد یبرا یرا در  عبرت هاآنخداوند سرنوشت و عاقبت سوء 

 گار يد ی( از سو9: رومسوره كند )یم یادآوري امروزو  روزيو به قدرتمندان د داندیمهستند،  هاآن

وَ كَاأَيِّن مِّان   : »ديا فرمایاهل مكه م ریو تحق ديتهدو ( ص)رسول خدا  یۀقلب و روح تيتقو یبرا

وَ لَا تحَزَنْ ( »13: حمدمسوره « )قَرْيَۀٍ هِ َ أَشَدُّ قُو ۀً مِّن قَرْيَتِکَ ال ت ِ أَخْرَجَتْکَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لهُم

ضاد ارزش،   یادهيا پد عناوان باه  هاآن مكر (71:نملسوره ) «عَلَیْهِمْ وَ لَا تَكُن ف ِ ضَیْقٍ مِّم ا يَمْكُرُون

 .ديگرد هاآنسبب سوزاندن قدرت نرم 

سبحان اقتضااء نماوده    یحكمت خدا هرگاه ؛از آن خداوند است یقیآنجا كه قدرت نرم حق از

 یاست. ول افتهيامر تحقق  نياز آن برخوردار باشند، ا یو كفار تا حدود تيهمچون عفر یانیكه جنّ

تاوهم   نيا باشاند دچاار ا   تأثیرگاذار  یمااد  یایا در دن توانندیقدرت خود كه م نيا دنيكافران با د

اسات كاه بعاد از     یموارد درباره فرزندان باغدار نياز ا یكي شوند كه بر امور عالم قادر هستند.یم

از محصاوالت باا  را باه     یپدر كاه بخشا   هرسالهرسم  برخالفو فرتوت شدن پدر بنا داشتند  ریپ

برداشت محصاول باه    یبرا میتصم نيبا ا یو وقت كنند ومامر محر نيرا از ا هاآن، دادیممستمندان 

 تیا ن نیچنا  لیا به خاكستر شاده اسات. خداوناد باه دل     ليتبد هاآنبا  رفتند مواجه شدند كه با  
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تاوهم   «نيقاادر »از ماراد   ریتفاسا  نيبناابرا  .(21 -33 :قلام سوره ) را مجازات نمود شانيا یاآلوده

قصد باا    ند،يفقراء را از محصول با  خود محروم نما توانندیگمان كه م نيبا ا یعنياست،  درتق

، 1374 یرازیو مكاارم شا   229: 25، ج1361 یطبرسا ) وسات یبه وقاوع نپ  یتوهم نیكردند كه چن

در اداره امور  هاآنبودن  دیمبسو  ال لیتوهم به دل نيزورمدار ا قدرتمندحاكمان  یبرا .(398 :24ج

عاالم   یخود را خادا  ديدیمخود متصور  یكه برا یيانتهایقدرت ب لید دارد. نمرود به دلنمو شتریب

 كاه نيا ا انیبا ب میدرباره پروردگارش محاجّه نمود و حضرت ابراه (ع) میو با حضرت ابراه ديدیم

باه   اوریب رونیب غرباز م كندیرا كه از مشرق طلوع م دیخورش ؛یدانیمخود را قدرتمند  واقعاًاگر 

 .(258بقره: سوره دهد )یم انيپا نيدر عالم تكو نظراعمالقدرت بر  یتوهم او مبن

 ۀسا ينكتاه باا مقا   نيا اسات. ا  تیفاقد حقان تيعفر یقدرت نرم كفار و حت مياز نگاه قرآن كر 

بْالَ أَن  أَنَا ءَاتِیکَ بِهِ قَ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الجِنّ. »شودیمشخص م «تيعفر»و  «ایآصف برخ»قدرت نرم 

قَالَ ال ذِى عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا ءَاتِیکَ ( »39نمل: سوره « )تَقُومَ مِن م قَامِکَ وَ إِن ِّ عَلَیْهِ لَقَوِىٌّ أَمِین

خداوناد   .(41هماان: ...« )فَلَم ا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هذَا مِن فَضْلِ رَب  بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَد  إِلَیْکَ طَرْفُکَ

 ماه يكر هيا در آ زیا است علم الكتاب نزد اوست. شاخص آن ن یكس «ایآصف برخ» ديفرمایمتعال م

 یرا از فضال الها   شيشده است، او هم توانمناد  انیب یقبل از چشم بر هم زدن سیآوردن تخت بلق

 هاا یلا یخ نيبرابناا ؛ سات یبرخاوردار ن  یسرعت و قداست نیاز چن تياما در خصوص عفر؛ داندیم

است و كاذب باودن   بهرهیبت یانجام دهند، اما از حقان تيجن عفر رینظ یممكن است بتوانند كار

. اگار  ديا جهات عمال را د   ديا موارد با نيدر ا كهنيا. ضمن گرددیآشكار م ی( الهمكر) ریتدبآن با 

 انیا جنّ یا اراده الهالبته ب .(9/4/1395 :یعیرف) است تیجهت عمل دعوت به خدا نباشد، فاقد حقان

لَاهُ مَاا يَشَااءُ مِان      يَعْمَلُاونَ »بودناد.   مانیعنوان عوامل اعمال قدرت نرم در خدمت حضارت سال  به

دِىَ مح ارِيبَ وَ تَمَاثِیلَ وَ جِفَانٍ كاَلجَوَابِ وَ قُدُورٍ ر اسِایَتٍ اعْمَلُاواْ ءَالَ دَاوُدَ شُاكْرًا وَ قَلِیالٌْ مِّانْ عِبَاا      

  (13 -14 :سباءسوره ) «فَادبَن اءٍ وَ غَو اصٍ*وَ ءَاخَرِينَ مُقَر نِینَ ف ِ الْأَصْ الش یَاطِینَ كلُوَ « »الش كُور

اكبار، در خصاوص داساتان درخواسات پادشااه مصار از        زانیا بر م یمبتن یاسیق ميقرآن كر در

 نيا ( ا44 -5 :وساف يساوره  ) العلل قدرت نرم وصل نبودند، آمده است. ۀكه به منشأ و عل یمعبران

 یايا . رؤديا نمایما  یقدرت نرم كاذب را هام معرفا   كهنيامعبران است ضمن  نيزبان حال ا ا یق

پادشااه   یايرؤ .میكن ریتا تعب ستیما معلوم ن یبرا یاضغاث احالم چیاست. ه احالمپادشاه اضغاث 

چاون   شاود، یفاده مداستان است نيدر ا ميقرآن كر اتيآ اقیس از .میكن ریتا تعب ستیما معلوم ن یبرا
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خاواب را   نيا ، اكندیمرفتار  هاارزشبر  یقدرت نرم است و مبتن یمتصل به منبع اصل ینب وسفي

   (6: وسفيسوره ) ...كندیم ریتعب یدرستبه

اثباات   گوناه نيا ا اوسط كاذب بودن قدرت نرم را زانیبر اسا  م ميقرآن كر گريد یانمونه در

ينَ هَادُواْ إِن زَعَمْتُمْ أَن كُمْ أَوْلِیَاءُ لِل اهِ مِان دُونِ الن اا ِ فَتَمَن اوُاْ المَاوْتَ إِن كُناتُمْ       قُلْ يَأَيهُّا ال ذِ» :كندیم

مارگ   ی. هار دوساتدار خادا آرزو   كناد یمرگ نما  یآرزو یهوديچ ی(. ه6جمعه: سوره « )صَادِقِین

 .(311 -11 :1363،یرازی)ش ستیدوستدار خدا ن یهودي چیه .كندیم

وصف از دوستدار خدا سلب شاده اسات و    نيشده كه ا یمتصف به وصف هودي زانیم نيا در 

در راه او  یانكاه خادا را دوسات نادارد، آمااده جانفشا       یكسا  قتیهستند، در حق نيمتبا دهيدو پد

هستند كاه قارآن در    ی. در نقطه مقابل مثمنانماندیم بهرهیب یاز قدرت نرم اله یفرد نی. چنستین

 .(23احازاب:  ) ديا فرمایرا ما « رِجاالٌْ صَادَقُوا ً  » ( و146 :عماران آلسوره ) «راًیكث ونیربّ»وصفشان 

* وَ أَلْاقِ مَاا فا ِ يَمِینِاکَ تَلْقَافْ مَاا       أَعْل قُلْنَا لَا تخَفْ إِن کَ أَنتَ الْ» ۀميكر اتيخداوند سبحان در آ

 (68 -9طه: سوره ) «س احِرُ حَیْثُ أَت صَنَعُواْ إِن مَا صَنَعُواْ كَیْدُ سَاحِرٍ وَ لَا يُفْلِحُ ال

« إِن کَ أَنتَ الْأَعْل »جمله  در .دهدیو شفاف نشان م وضوحبهدو نوع قدرت نرم را  انیتفاوت م

آراماش دادن و رفاع    «یاعل» ۀو كلم« الف و الم»منفصل،  ریمتصل و سپس ضم ریضم ه،یجمله اسم

قائل شادن   زيبود كه جهل مردم مانع تما نيا حضرت ۀ. دغدغرساندیم (ع) یحضرت موس ۀدغدغ

طاه:  ساوره  ) «فَأَوْجَسَ ف ِ نَفْسِهِ خِیفَۀً مُّوس » نرسد. یاجهینتمعجزه و سحر شود و محاجّه به  انیم

 در .ديا فرمایم نییاستنبا  آن را تب ا یبا آوردن ق مهيكر هيبود كه آ نیّچنان شفاف و ب ( معجزه67

 وسط است. حد« واْمَا صَنَعُ»استدالل  نيا

. چون اگار  دیبلع ( راسحركاذب )قدرت نرم  (ع) یحضرت موس یقیقدرت نرم حق قتیدر حق

ماار بازرگِ    نيا فرعون اسات. ا  ۀسحر یمارها هانياكه؛ »كردند یممشاهده  گونهنيارا  دانیمردم م

. دیرسینم جهیمحاجّه به نت« بود. یهمه باز هانيا. را خوردكوچک  یمار بزرگ مارها است. یموس

فَاأُلْقِ َ  »افتادناد  ناگهاان باه ساجده     ش،یكارشناسان )سحره( باوجود تر  از خطراتِ در پ كهنیهم

و  هاا طناب دنیبلع از داستاننشان  .(71طه: سوره ) «هَارُونَ وَ مُوس  رَبّالس حَرَۀُ سجَدًا قَالُواْ ءَامَن ا بِ

و از اساا    ديا باطال گرد  «دشاان یك» یعنا ي سحره ستی. بلكه هست و نستیساحران ن یهاچوب

كه تمام آن موجودات موهاوم و   قتیحق نيا دنيو مشخص گرد دیخورش برآمدنشد. مثل  دهیبرچ

 م،یتسان  ،یآملا  یجاواد ) نداشات  یو اساسا  هيا پا چی، هآمدیم گذربه نظر ره یكيكه در تار یالیخ
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از كااذب را   یقا یقدرت نرم حق انیمرز م ميقرآن كر .(26 -23اسراء: جلسات  یكیكتابخانه الكترون

مثمناون:  ساوره  « )وَ لَوِ ات بَعَ الْحَقَ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ الس مَاوَاتُ وَ الْأَرْ ُ وَ مَن فِایهِن » ۀميكر يۀدر آ

نفاس كاه از    ی( از هاوا هیمتعال) یقیحقعامل و كارگزار قدرت نرم  تی. تبعكندیم انی( شفاف ب71

از موضاع   )ره(رو حضارت اماام    نيا . از اكناد یاست، آن را اساتحاله ما   هیجنس قدرت نرم متدان

قادم   کيا  د،يا كلماه درو  بگو  کيا اگار   هیا فق» ديفرمایم نيو كارشنا  د فقیهواليت پردازهينظر

( موضاوع  316: 11اماام، ج  ۀفیصاح ) .«شودیندارد...خود به خود ساقط م تيبگذارد، وال برخالف

 :(العاالی مدظلاه ) یا)امام خامنه دهندیقرار م دیمكرر مورد تأك العالی(له)مدظ یانفوذ كه امام خامنه

 تیسوزاند، حائز اهم ینرم رام درتحق ندارد و ق ۀبا جبه یتیمنظر كه سنخ نیهم ( از25/6/1394

 است.

نادارد و اگار كاارگزار     یباطال راها   هیا در قدرت نارم متعال  ميقرآن كر دگاهياز د ینگاه كل در

در لباا    یحكام ناخ غصاب    د،يا نما مهیرا باه آن ضام   هیقدرت نرم متدان یاز اجزا یبخواهد جزئ

 ۀباه مثابا   هینرم متدان قدرت ندارد. هیبا قدرت نرم متعال یتیو سنخ یدارد، چون هماهنگ نمازگزار را

كه با مصالح فوالد و  یمصالح در ساختمان نياست كه مصالح آن خشت خام و گل است كه ا يیبنا

فرعاون، از جانس قادرت نارم      ۀاز نوع ساحر  یدیاخت است، تناسب ندارد. هر كآهن در حال س

 ارشیكه خداوند در اخت یكند، با اسباب و مهاررا كنترل كرده  شيهاخواسته اگر انساناست.  هیمتدان

 از .ترساد ینما خادا   ریا و از غ گاردد ی، قدرتمناد ما  دهاد مای  شيرا افزا شيهاداشته ،دهدمیقرار 

 .  شودیمعنا مستفاد م نیهم هم یقرآن یهاآموزه

 گريد یاگونهبهشارژ شوند،  یبا قدرت نرم قرآن تارعنكبوتو  هازهيسنگرمثل  يیهادهيپد یوقت

باه   طيشارا  نيتار ساخت تر  وارد وجود كارگزار شود و در  رو يو دهندینمو اجازه  گردندیم

فرشاته را   یاريا خااص   طيشارا  در آن (ع) مینمونه حضرت ابراه یگردد. برا دواریام ینصرت اله

. بار  كناد یما بخواهد كماک   كه اگر كندیم یخود معرف تیو خدا را شاهد و ناظر وضع رديپذینم

، چاوب اژدهاا   شاود یما  یالها  دست، چشم و ... قادرت  طيشرا نيقرب نوافل در ا ثيداسا  ح

تنصاراهلل...   ان نماودن  زهيدر جهات تئاور   یگاام  یقا ی. قدرت نرم حقشودیمباز  انو ی، اقگرددیم

 نیچنا  یمثل مُرسا  يیهادهيپدبه راه انداختند،  مثل داعش و طالبان كه يیهایسازمشابهت در است.

انقاالب   یوهام بارا   یاسات كاه از رو   يیهاليبد هانياابتر ماندند.  رو نياز ا ندارد،وجود  یزیچ
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از  ،ديا آینم رونیب یزیچ یاله يۀمابن و فاقد متحجرانه اكبراهللاز كه  یحال در كردند. جاديا یاسالم

  .اندكاذبو  یوهم رو نيا

اهلل، جنود عقل و  تیحاكم ینف هیاعمال قدرت متدان یتا خروج گرددیمسبب  یدر مبان تفاوت

حاق و باطال    يیارويا كاه باه رو   او باشاد  تیا و حاكم طانیشا  یو بنادگ  تيعبود جيو ترو ليفضا

كاه بحاث    دارد تیموضوع طيشرا نيدر ا هم ریكبو جهاد  یو تدافع ی. جنگ نرم تهاجمانجامدیم

و  هیا اول یاخصاوص نهادها  هاجتماع اگر ساختارها اعام از نهادهاا با    ۀ. در حوزطلبدیمرا  یمستقل

 یمتعال یهاانسان لهیوسبهشكل گرفته و  یدیتوح یبر مبان هاانجمن ،یاجتماع یهاگروه ،هاسازمان

 .(24: میاباراه سوره « )شَجَرَۀٍ طَیِّبَۀ»َشدن و  یه سمت متعالو اداره شوند، جامعه را ب ریتدب ت،يريمد

 يی. سااختارها كنندیم تيهدا ی( قرب اله15سبأ: سوره « )بَلْدَۀٌْ طَیِّبَۀ»( و 126:بقرهسوره « )بَلَداً آمِنا»

راساتا   نيا و...در ا نماز جمعه یدر مصالها یتیجمع یمساجد و مانورها یفرهنگ یهاقرارگاهچون 

نماز جمعه باشد، در  گاهيجا مساجد و یهاكانوناگر  یكه ساختارها حت یاما در صورت؛ دانشاخص

زُيِّنَ لِلن ا ِ حُابُّ الش اهَوَاتِ   »شهوات  ریاس ( و12: توبهسوره ) «الْكُفْر أَئِم ۀَ» یمتدان یهاانسان اریاخت

 «نَ الذ هَبِ وَ الْفِض ۀِ وَ الْخَیْالِ الْمُسَاو مَۀِ وَ الْأَنْعَاامِ وَ الْحَارْث    مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِینَ وَ الْقَنَاطِیرِ الْمُقَنطَرَۀِ مِ

ساوره  ) «خَبیثَۀ شَجَرَۀٍ»َ یوخروج شودیم دیتول هیقدرت نرم متدان رد،یگ ( قرار14آل عمران: سوره )

 نمااز  یاساالم  ۀصدر اسالم، جامعا بود. چنانچه در  خواهد« بَلْدَۀً مَیْتاً»ِ و« بَلْدَۀٌْ الْكُفْر»( و 26:میابراه

   را تجربه كرده است. نیو مسجد ضرار منافق هيجمعه خواندن معاو

 ميدو فطرت، نشان داد، از نگاه قرآن كار  یدر قالب چارچوب نظر ریمراجعه به تفاس گیری: جهینت

 یقا ی. نوع حقگرددیمو كاذب  یقیدو نوع قدرت نرم حق یریگشكلسبب  ،یتفاوت در جنس مبان

تمساک   قيا است و فرد و جامعه از طر یالعلل هست ۀاست، چون خاستگاهش عل هیتّصف به متعالم

، به محضر كندیم ریو تكث دیآن را تول هاارزشاز ضد  یو دور ميقرآن كر دیمورد تأك یهاارزشبه 

و  تار یمتعالحضور و تقرب  ني. هرچه شدّت و غالظ اگرددیم یو متعال ابديیمسبحان بار  یخدا

، ممكناات را در چاارچوب نظاام    بخاش یهسات باشاد، ذات   ترقیعم یاله یهاارزشكردن  یدرون

مثال  » ۀمثابا باه كاه   اباد يیم یتا آنجا تعال نديفرآ ني. اكندیم ترهمراهو  ترهماهنگ هاآنبا  نشيآفر

چنانچاه  . رودیما  شیامور را پ و با قدرت خدا دينمایمجلوه  هیگونه قدرت نرم متعال یاله «یاالعل

گفات   تاوان یما  رو نيا از نشان داده شد. هماالسالمیعل ینب وسفيو  یدر خصوص حضرت موس

 یو نظاام رفتاار   یارزشا  ،یفكار  ۀمنظوم در رییتغ جاديا يیعبارت است از توانا هیعالقدرت نرم مت
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 یابتكاار، ناوآور   ر،یتادب  ج،یبسا  ،یدها ساازمان جذب،  ج،ییته ک،ياقناع، تحر يیطرف مقابل؛ توانا

به مقاصاد   لین یبرا یجهاد تيريو مشروع مثل مد نهيهزكم یهاروشبا  هاآن تيريو مد تیخالق

و  یشناسانسان ،یشناسیهست ،یشناساگر معرفتمقابل  ۀ. در نقطیقرب اله تيغا و یو اهداف اله

وا و اغا  قیا و تحم یبر نگااه مااد   یمبتن اتي، ابزارها، مقاصد و غاهاروشنباشد،  یاله یشناسروش

 و راهبارد ندارند  یتیدو نوع قدرت با هم سنخ نيا یرو اجزا نياست. از ا هیباشد، قدرت نرم متدان

در حكام ناخ در لباا      ه،یا در اعمال قادرت نارم متعال   هیقدرت نرم متدان یالتقا  در كاربرد اجزا

و حسن قرار دارند  گريكديرو همواره در تقابل با  ني. از اگرددیماست و سبب حبط عمل  یغصب

 است. یعاقبت با اول

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ميقرآن كر دگاهيانواع قدرت نرم از د 11 

 : منابع

 جمهاوری  طبع و نشر قرآن  مركز ،تهران(، 1391) یرازیناصر مكارم ش ۀترجم ،میقرآن کر

 .اسالمی ايران

 چاپ اول. ن،ی، نشر مشرققم ،(1389) ی، ترجمه محمد دشتالبيغه نهج 

 آثار مجموعه افزارنرم، ، روح ا...)ره(ینیخم یموسو. 

 _____ ،_____ (1374،) نور افزارنرممندرج در  اناتی، بامام فهیصح. 

 _____ ،_____ تهران ،ۀیالخيفۀ و الوال يال ۀیالهداتا(، )بی. 

 _____ ،_____ (1378 ،)و نشر  می، تهران، مثسسه تنظجنود عقل و جهل ثیشرح حد

 .ره() ینیخمآثار امام 

 در:  یقابل دسترس ،اناتیموعه بمج(، العالیمدظله) ایخامنه امامwww.khamenei.ir 

 ی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمقرآن يمنطق پاسخ ده(، 1394) دیسع ،یبهمن. 

 يگذر از جامعه جااهل  ت،یامن ياسيم هینظر يگفتمان یمرزها ،(1383) اصاغر  ،یافتخار 

ماره ساوم، شاماره   ساال هفاتم، شا    ،یتهران، فصلنامه مطالعات راهبرد ،«يمعه اسيمجابه 

 .(زيی)پا 25مسلسل 

 _____ ،_____(1389)، تیدانشكده امن ،یدفاع مل ی، تهران، دانشگاه عالنرم دیتهد. 

 _____ ،_____(1384-  )رحلات   يامت در پا  تیامن هیتحول نظر ؛يتیگذار امن، الاف

ساال هشاتم، شاماره اول، شاماره      ،ی، تهران، فصلنامه مطالعاات راهبارد  ص()اخدرسول 

 .)بهار( 27لمسلس

 _____ ،_____(1384- )دوران قباال از  لیااتحل ؛یعلااو تیااامن هیاانظر نیتكااو، ب

سال هشتم، شماره دوم، شاماره   ،ی، تهران، فصلنامه مطالعات راهبردع()يعلحكومت امام 

 .)تابستان( 28مسلسل 

 یكا یاسراء، كتابخاناه الكترون  مثسسه تيقم، سا ،میتسن ،(26/11/91) ، عبداهللیآمل یجواد 

 .اسراء

 رانیا يو شناخت انقيب اسيم لیتحل یبرا يچارچوب، (1378) زاده، محمدباقر حشمت، 
 .معاصر شهيدانش و اند یتهران، مثسسه فرهنگ

 (یسااز  يبر باوم  دیباتأک) ختهیآمهای پژوهش روش، (1389) اوشیس ،ینيشور یلیخل، 
 .كتاب ادوارهي، تهران



41   1397، شماره بیست و هشتم، تابستان هشتمفصلنامه امنیت ملی، سال                              

 تهاران  اول، چااپ  ،ها و ابعاد شاخص ؛يملقدرت  داتیتهد (،1378) امکیسا  ک،یپ ره، 

 .یدفاع مل یعال دانشگاه

 ،مطالعاات   فصلنامه ،تهران ،انهیم یهاسده شهیدر اند تیمفهوم امن ،(1384) مقصود رنجبر

 .31 شماره ،یراهبرد

 یمحمادخواجو  حیتصاح  ،بیا الغ حیمفات (،1363) مالصدرا(محمد ) نيصدرالد ،یرازیش، 

 .یفرهنگ قاتیتحقمطالعات و  مثسسه ،تهران

 یهمادان  یمحمد باقر موساو  دیس ، ترجمهزانیالم ریتفس ،(1374) نیمحمدحس ،يیطباطبا، 

 .قم هیحوزه علم نیقم، انتشارات جامعه مدرس

 انتشاارات  تهاران  ،25، جمجمع البیان في تفسیر القرآن، (1373) فضل بن حسن ،یطبرس ،

 .ناصر خسرو

  هاي  از قرآنران، مركز فرهنگ  در ، تهنور تفسیر  ،(1388) محسن ،یقرائت. 

 جمهاوری اسايمي   نظام  ياجتماع هیمنابع قدرت نرم، سرما ،(1387) مناوچهر  ،یمحمد

 .16 مارهپانزده خرداد، ش فصلنامه ،ایران

 دار الكتب اإلسالمیۀتهران ،نمونه ریتفس ،(1374) ناصر ،یرازیش كارمم :. 

 تا.و بی نایب ران:ته ،ی، ترجمه محمود عسكرقدرت نرم، جوزف ،ینا 

 _____ ،_____ (1383)، طااهر، فصالنامه    ریا رضاا م  دی، ترجماه سا  کاربرد قدرت نرم

 .6شماره  ،یدفاع یراهبرد

 شارانتهران ،قدرت نرم ؛ واسيمي ایران یجمهور ،(1387) پژوه، محمدرضا گلشن ،. 

 مصاحبه، (22/9/1395) محمدرضا ،یاحمد. 

 (، مصاحبه23/11/1395، 17/3/1394، 19/8/1392) نجف ،يیزالک. 
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