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چکيده
«آموزههاي اسالمی رهبري را به عنوان رکن جامعه اسالالمی معرفالی مالی-
کنند و به امت اسالمی دستور میدهند که در بحرانها به رهبالري رجالو
کرده و از توطئه دشمنان در امان بمانند .چنالدين دهاله تررباله جمرالوري
اسالمی هم نقش امام خمینی و مقام معظم رهبري در مديريت بحالران
ها را به خوبی اثبات کرده است .همین امر موجب شده اسالت دشالمنان در
صدد تضعیف قدرت نرم رهبري انقالب اسالمی برآمالده و سالعی کننالد در
اعتماد عمومی و مقبولیت ايشان ترديد و میان ايشان وامت اسالمی فاصالله
ايراد کنند .حال اين سوال پیش میآيد که وقتی دشمنان منزلت رهبالري
را هدف قرار داده و قدرت او براي کنترل و مديريت بحالرانهالا را تضالعیف
میکنند مردم چه تکلیفی دارند؟ به عبارت ديگر دفا از جايگالاه رهبالر بالر
عرده کیست و با چه شیوهاي بايد از آن دفا شود؟ پژوهش حاضالر روش-
هايی را که امروزه دشمنان براي تضعیف قدرت نرم رهبري اسالمی به کالار
میبرند با شیوههايی که دشمنان علیه انبیا به کار بردهاند و در قرآن به آنرا
اشاره شده است مقايسه کرده و در نرايالت نتیراله ررفالت کاله شالیوههالاي
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دشمنان علیه رهبران الرالی از زمالانهالاي دور تالاکنون در چالارچوبهالاي
مشابری قرار دارند .بر اين اساس در پژوهش حاضر براي مقابلاله بالا توطئاله
تضعیف قدرت نرم رهبري ،راهکارهايی را که قرآن بالراي دفالا از انبیالا باله
کاربرده است مورد توجه قرار ررفتند .در نرايت اين نتیره باله دسالت آمالد
که اوال بر اساس شیوه قرآنی تضعیف رهبري در هالیچ شالرايطی نبايالد بالی
پاسخ بماند و امت اسالمی مکلف به دفا از جايگاه رهبالري هسالتند ،ثانیالاً
راهکارهاي قرآنی مقابله با تضعیف قالدرت نالرم رهبالري از مالال واحالدي
تبعیت نمیکند ،بلکه سبک قرآنی اقتضالا مالیکنالد کاله در رالام اول روش
دشمن شناسايی و تحلیل شود و سپس شیوهاي هوشمندانه که بالا توطئاله
دشمن متناسب است براي دفا از رهبري اتخاذ شود».

واژگان کليدي
انقالب اسالمی ،رهبر انقالب ،قدرت نرم ،مقابله با تضعیف.

مقدمه و بيان مسئله

اغلب مطالعاتی که اهداف جنگ روانی را بررسی کردهاند آن را مبارزه علیه عقل دشمن دانستهاند کـه
اهداف آن در سه دسته إلقای غم ،ألقای یأس و ناامیدی و ایجاد رعب و وحشـت خالصـه مـیشـود
(سبیالن اردستانی .)47 .3030 ،بنابراین شاخصه اصلی تهاجم روانی دشمن در جامعه اسالمی ایجـاد
بحرانهای روحی و روانی و از بین بردن امنیت فکری مسلمانان است ،و خداوند دستور داده است در
چنین شرایطی برای دفع توطئه دشمن و بازگرداندن امنیت و آرامش به جامعه اسالمی ،مردم باید بـه
پیامبر خدا و رهبران صالح مراجعه کنند؛ «وَ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوِْْ أَذَاُُوْاْ هِوو وَ لَوْْ
رَدُّوهُ إِلىَ الرَّسُْلِ وَ إِلىَ أُوْلىِ الْأَمْرِ منهْمْ لَعَلمَوُ الَّذينَ يَسْوََنََُُِِْوُ مونهُمْ؛ و هنگـام کـه خبـرا از
پیروزا یا شکست به آنها برسد ،آن را شایع م سازند در حال که اگر آن را به پیامبر و پیشـوایان -
که قدرت تشخیص کاف دارند  -باز گردانند ،از ریشههاا مسائل آگاه خواهند شد» 3.اهمیت جایگـاه
و منزلت رهبران الهی موجب شده است دشمنان به شیوههای متعدد سعی کنند پیامبران را از سـر راه
بردارند؛ یکی از این شیوهها کشتن و از بین بردن آنان بوده است کـه در قـرآن بـه آن تصـریح شـده

 .3نساء30 ،
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است؛ « ...ذلكَ هِأَََّهُمْ كاَُْا يَكْفُرُونَ هِآيَات اللَّو و يَقَُْلُْنَ النَِِّيِّينَ هِغَيْرِ الْحَقِّ ...؛  ...آنان به نشانههاا
خدا کفر ورزیده بودند و پیامبران را بناحق م کشتند  .»....اگر چه ظاهر آیه (کانوا  ...یقتلون) داللـت
میکند که کشتن پیامبران شیوه مستمر آنها بوده ،اما تالش برای تضعیف پیامبران و مـدیریت افکـار
مردم بر ضد انبیا بیش از کشتن آنها مورد توجه بوده است .قرآن کریم با بیان صریح «وَالْفَْنَةُ أَشَوُُّّ
منَ الْقََْلِ؛ فتنه از قتل بدتر است» تالش دشمنان برای کاستن از اعتبـار ،جـذابیت ،مشـروعیت و در
نتیجه توان اقناع و تأثیرگذاری پیامبران الهی را که مولفههای اساسی قدرت نـرم مـیباشـد (Nye,

) ،2004, P.15خطرناکتر از کشتن آنها معرفی کرده است.
پژوهش حاضر با تأکید بر اهمیت و نقش رهبری در مدیریت بحرانها و پذیرش این فـر

کـه

مهمترین تکیهگاه جامعه اسالمی در بحرانهای روحی و روانی ،رهبری میباشد در صدد پاسخ به این
سوال است که اگر خود رهبری موضوع تهاجم روانی دشمن قرار گیرد و دشمنان سعی کنند اعتبـار و
منزلت رهبری را کاسته و قدرت نرم ایشان را تضعیف کنند تکلیف جامعه اسـالمی چیسـت اهمیـت
این مسئله بدین دلیل افزایش پیدا میکند که مهاجمان روانی وقتی تالش میکنند نگرش تغییر نظام
حاکم را بر مخاطبان تحمیل کنند یکی از نشانگاههای اصلی جنگ روانی خود را ناکارآمد نشان دادن
رهبری جامعه اسالمی قرار میدهند (سبیالن اردستانی ،همان).
بر این اساس بررسی راهکارهای حمایت از جایگاه رهبری در برابر توطئـههـای روانـی دشـمنان
داخلی و خارجی از اولویتهای نظام سیاسی اسالمی بهشمار میآید و ایـن ضـرورت وجـود دارد کـه
راهکارهای دفاع از رهبری و مقابله با تضعیف قدرت نرم وی مورد توجه جدی قرار گرفته و پژوهش-
های الزم در این زمینه انجام گیرد .پژوهش حاضر در صدد است با تحلیل آیات قرآن ،روش دشمنان
برای تضعیف قدرت نرم و اعتبار اجتماعی پیامبران را مورد مطالعه قرار داده و روش قرآنی مقابلـه بـا
تالش دشمنان در ترور شخصیت رهبری را تبیین کند.
اشاره قرآن به تالش مخالفان براي تضعيف قدرت نرم پيامبران

دشمنان انبیاء در طول تاریخ از هر تالشی برای کاهش قدرت نرم پیـامبران اسـتفاده کـردهانـد .ایـن
تالشها هر سخن ،شایعه یا گفتاری را شامل میشود که به منزلت و جایگـاه پیـامبران لطمـه زده و
 .3بقره73 ،
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موجب سلب اعتماد و جدایی مردم از آنان میشد؛ قوم نوح شایعه ریاستطلبی 3و جنـون 2پیامبرشـان
را رواج دادند ،قوم هود شایعه سفاهت و دروغگویی حضرت هود را ساخته و پخش کردند 0،قوم صالح
اتهام شوم بودن را به پیامبر و طرفدارانش وارد کردند 4،فرعونیان موسی را ساحر5،مسحور7،دروغگو 9و
مجنون 3معرفی کردند ،قوم شعیب شایعه دروغگـویی ،افسـونشـدگی و نـادانی را دربـاره پیامبرشـان
ساخته و ترویج کردند 7.در تاریخ اسالم نیز شایعات بسیاری علیـه پیـامبر اسـالم سـاخته شـده و
بخشی از جامعه اسالمی را گرفتار تردید ،سستی ،اضطراب و دلهره میکرده است .با تأمل اندک می-
توان پی برد تضعیف پیامبران امری رایج بودهو خداوند با این بیان کـه «بـرای پیشـینیان آنهـا نیـز
پیامبرا نیامد جز اینکه گفتند ساحر یا دیوانه است» 33این حقیقت را تأیید کرده است.

یکسان بودن شیوههای ستیز با پیامبران به گونهای بود که در تفسیر آیه شریفه «أَتَْاصَْْا هِو هَلْ هُومْ
قَْْمٌ طاغُْن» 33بیان شده است که دشمنان در این مبارزه آن چنان هماهنگ عمل م کنند که گوی
همگ در ماوراء تاریخ مجلس تشکیل داده ،و به مشاوره نشسته ،و به یکدیگر توصیه نمودهانـد کـه
انبیاء را عموما متهم به سحر و جنون کنند ،تا از نفوذ اعتبار آنها در توده مردم کاسته شـود ،و شـاید
يُرِيُُّ أَن يَََفَضَّلَ َُلَيْكُمْ
إِنْ هَُْ إِلَّا رَجُلٌ هِو جِنَّةٌ فَََرَهَّصُْا هِو حَََّى حينٍ».مؤمنْن ۵۲ ،و «كَذَّهَتْ قَِْلَهُمْ قَوْْمُ َُوْ ٍ فَكَوذَّهُْا َُِْوَََُّا
وَقَالُْا مَجْنُْنٌ وَازْدُجِرَ
قَالَ الْمَألُ الَّذينَ كَفَرُواْ من قَْْمو إََِّا لَنَرَاكَ في سَفَاهَةٍ وِإََِّا لَنَظُنُّكَ منَ الْكَاذهِينَ

«.قَالُْا اطَّيَّرََْا هِكَ وَهِمَن مَّعَكَ» .نمل49 ،
«.قَالُْا مَا هَذَا إِلَّا سحْرٌ مُّفََْرًى وَمَا سَمعْنَا هِهَذَا في آهَائنَا الْأَوَّلينَ» .قصص« .۶۳/قَوالَ للْمَلَو ِ حَْْلَووُ إِنَّ هَوذَا
لَسَاحرٌ َُليمٌ» .شعراء04 ،
«.فَقَالَ لَوُ فرَُْْنُ إَِِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُْسَى مَسْحُْرًا» .اسراء333 ،
«.فَقَالُْا سَاحرٌ كَذَّابٌ» .غافر24 ،
«.فََََْلَّى هِرُكْنو وَقَالَ سَاحرٌ أَوْ مَجْنُْنٌ» .ذاریات07 ،
«.قَالُْا إََِّمَا أََتَ منَ الْمُسَحَّرِينَ .وَمَا أََتَ إِلَّا هَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن ََّظُنُّكَ لَمنَ الْكَاذهِينَ» .شعراء337 - 335 ،
«.كَذَلكَ مَا أَتَى الَّذينَ من قَِْلهِم مِّن رَّسُْلٍ إِلَّا قَالُْا سَاحرٌ أَوْ مَجْنُْنٌ » .ذاریات 52 ،و 50
 .ذاریات50 ،
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هر کدام م خواستند از دنیا بروند بیخ گوش فرزندان و دوستان خود این سخن را م گفتند و توصـیه
م کردند (مکارم شیرازی .)033 .22 ،3094،امروزه نیز دشمنان برای ترور شخصیت رهبـری انقـالب
اسالمی از همان الگوهای گذشتگان پیروی میکنند و نمونههای ذیـل بخشـی از الگوهـای امـروزی
دشمنان است که همگی در تاریخ پیامبران مسبوق به سابقه میباشد .خداوند هم با هر کـدام از ایـن
توطئهها به نحو شایسته مقابله کرده است؛
 )1برچسب زدن

1

برچسبزدن شیوهای است که در آن برای ایده ،فرد یا گروه عنوانی توهینآمیـز انتخـاب مـیشـود و
موجب میشود همان ایده ،فکر یا شخص محکوم شود بدون آن که مخاطب در صـدد یـافتن دلیلـی
برای آن باشد (زورق .)340 ،3073 ،یکی از مهمترین برچسبهایی که همواره به پیامبران زده مـی-
شد عنوان شاعری بود .برچسب شاعری موجب میشد آموزههای انبیا در حد سخنانی تحریـکآمیـز،
عاطفی و برخاسته از احساسات ،پایین آورده شود و مردم بدون نیاز به استدالل خاصی متقاعـد شـوند
که آموزههای آنان بیرون از دایرهی عقالنیت است و نمیتواند عامل سعادت و دستور درست زنـدگی
باشد .وقتی دشمنان توحید میگفتند« :محمد شاعر بزرگی اسـت کـه ایـن کلمـات را بافتـه اسـت»

2

فرصت تفکر و تصمیم منطقی و آگاهانه را از مردم میگرفتند .برچسبهای دیگری هماننـد برچسـب
جنون 0و ساحری 4نیز مردم را به پیشداوری واداشته و از پیرامون پیامبران دور میکرد.
مطالعه برچسب زنی به رهبران الهی نشان میدهد که انتخاب برچسب مناسب برای شـخص یـا
عقیدهای و میزان تأثیرگذاری آن تابع شرایط اجتماعی خاص و شـرایط فکـری مخاطبـان اسـت؛ بـر
همین اساس در زمان حاضر که شاعری مسأله اساسـی جهـان نیسـت و تـأثیری در تخریـب چهـره
رهبران صالح ندارد برچسبهای تروریست یا خشونت را به کار میبرند که امروزه جهان را به چـالش
کشیده است .نمونهای از اجرای این تکنیک در دوره معاصر تألیف کتاب «پیامبر نیستی» 5و راهاندازی
وبسایت «پیامبر نگونبختی» توسط کریگ وین صهیونیست است که در آن به پیـامبر اسـالم
1. Labeling

هَلْ هَُْ شَاُرٌ فَلْيَأْتنَا هِآيَةٍ كَمَا أُرْسلَ األَوََّلُْنَ
وَقَالُْاْ يَا أَيَُّهَا الََّذي َُزَِّلَ َُلَيْو الذَّكْرُ إَََِّكَ لَمَجْنُْنٌ
وََُجُِِْا أَن جَاءهُم مُّنذرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافرُونَ هَذَا سَاحرٌ كَذَّابٌ
5. Prophet of Nothingness
6. Prophet of Doom .
7. craig winn
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توهین کرده و با انجام یک تحقیق میدانی پیش داورانه در مورد گروههای مختلف اسـالمی ،اسـتفاده
گزینشی و جهتدار از قرآن و سیره رسولاهلل ادعا کردهاند که مسلمانان و پیـامبر آنهـا تروریسـت و
ویرانگر بودهاند.

إلقاء ،ذهنیتهای فردی و اجتماعی را تغییر میدهد و بدون اینکه مخاطب اطالع داشته باشـد تغییـر
رفتار وی را دنبال میکند .إلقا حافظه اجتماعی و تصورات جدیدی ایجاد میکند که با سـابقه دیـرین
جامعه بیگانه است و رابطهای نیز با واقعیتهای خارجی ندارد اما زمینه روانـی را بـرای حرکـتهـای
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی مخالف ساختار مورد قبول جامعه فراهم میکند (زورق .)73 ،3073 ،این
روش اغلب زمانی به کار میرود که احتمال دارد مخاطبان نسبت به دریافت مسـتقیم پیـام مقاومـت
نشان دهند ،مهاجمان روانی در این روش منظور خود را در قالب عباراتی دو پهلو و به ظاهر بیارتباط
بیان میکنند ،تا در مراحل بعدی با استفاده از همین حافظه جدید پیـام اصـلی خـود را بـه مخاطبـان
منتقل کنند.
وَإِن


تُصِْهُمْ سَيِّئَةٌ يََُّيَّورُواْ هِمُْسَوى وَمَون مَّعَووُ

الَّووذينَ قَووالُْاْ وِاْ وَْاَهِمْ وَقَعَ وُُّواْ لَ وْْ أَطَاََُُْووا مَووا قَُلُووْا

ن لَوا َي ْرجُوْ َن لقَاءََوا َل ْْلَوا أَُو ِز َل َُ َل ْينَوا ا ْل َملَائكَو ُة
َوقَوا َل الَّوذي َ


 .3اعراف 303
 .2نساء93 ،
 .0آل عمران373 ،
 .4فرقان23 ،
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-

یکی از شیوههای دشمنان برای تضعیف رهبری ،ایجاد رقبایی برای ایشان است .آنها کسانی را که به
خاطر عملکرد درستشان در مقطعی از زمان یا به دلیـل انتسـابشـان بـه یـک شخصـیت محبـوب
قابلیتی دارند انتخاب کرده و با برجسته کردن آنها تالش میکنند آنان را بـه عنـوان شخصـیتهـای
اصلی معرفی کرده و با روش جایگزینسازی جابه جایی سـطوح رهبـری را در اذهـان مـردم فـراهم
آورند.
قرآن کریم سامری را معرفی میکند که از مقام واالیی برخوردار بود و آیاتی را میدید که مـردم
عادی از دیدن آن عاجز بودند 3،اما در غیاب حضرت موسی با سوء اسـتفاده از قابلیـتهـای خـود
سعی کرد اختیار امت را به دست گیرد .وی مجسّمهی طالیی گوسالهای را درسـت کـرده و آن را بـه
عنوان معبود بنی اسراییل معرفی کرد 2.نکته روان شـناختی قابـل توجـه در انتخـاب گوسـاله توسـط
سامری این بود که مصریان باستان گاو نر را نیایش کرده و آن را نماد باروری مـیدانسـتند ،و حتـی
فرعون را هم که عامل حاصلخیزی و باروری تصور میکردند نمادی از گاو نر میپنداشـتند (ایـونس،
 ،3035ترجمه فرخی ،)332 .سامری با استفاده از همین سابقه ذهنی و رگههـایی از تقـدس گـاو کـه
هنوز در اذهان مردم باقی مانده بود توانست مردم را فریب داده و از خداوند رویگردان کند.
در زمان حکومت علی نیز طلحه و زبیر توانستند بـا اسـتفاده از قابلیـتهـای نَسَـبی و سَـببی
همسر پیامبر ،وی را پیش انداختـه و مسـلمانان را چنـان تحریـک کردنـد کـه جنـگ بـا وصـی
پیامبر را دفاع از همسر آن حضرت پنداشـته و تـا پـای جـان در راسـتای مطـامع طلحـه و زبیـر
جنگیدند (شیخ مفید 033 ،297 ،227 ،3075 ،و.)403
امروزه نیز بر کسی پوشیده نیست که دشمنان جمهوری اسالمی ،برخی متخصصان ،هنرمنـدان و
سیاستمداران برجسته را که از انگیزه کافی برای مخالفت با انقالب اسالمی یا رهبری آن برخوردارنـد
« .3قَالَ هَصُرْتُ هِمَا لَمْ يَِْصُرُوا هِو فَقََِضْتُ قَِْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُْلِ» طه77 ،
 .2طه33 ،
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شناسایی کرده و با اهدای جوایز بین المللی ،پشتیبانی رسانهای و انتشار نظراتشان بـه معرفـی آنهـا
پرداخته و فرایند رهبرسازی را طی میکنند.

افکار عمومی غالباً از گذشته به عنوان عصر طالیی یاد میکند و اندیشمندان افکـار عمـومی مـدعی
هستند که هرگز دیده یا شنیده نشده که در یک مقالهی مطبوعاتی یا یک گفتـار رادیـویی ،کسـی از
طرز زندگی سابق بدگویی کند (دادگران .)33 ،3035 ،مردم نسـبت بـه شخصـیتهـای گذشـته نیـز
نگرش مثبت دارند و عیوب آنها را کم و مشمول چشمپوشی میدانند .همین ویژگی افکـار عمـومی
موجب میشود انتقادهای شدید مردم به رهبران ،دولتها و نظامهای سیاسـی مختلـف در دورههـای
بعدی رنگ ببازد و حتی در مواردی از همان دولت هـا بـا عنـاوین مطلـوب و در مقـام محـک بـرای
جانشین های خود نام برده شود .این قابلیت فرصت مناسبی برای طراحان تهاجم روانی فراهم میکند
که با تمجید از رهبران گذشته و سیاهنمایی وضعیت کنونی مردم ،به طور ضمنی به إلقای بیکفـایتی
حاکمان فعلی اقدام کنند و طرز فکر مردم را نسبت به آنها کنترل کنند( صحرایی .)3037 ،همچنان
که یهودیان در مقابل دعوت حضرت محمد از ایمان به پیامبران پیشین سخن میگفتنـد؛ «وَ إِذا
قيلَ لَهُمْ آمنُْا هِما أََْزَلَ اللَّوُ قالُْا َُؤْمنُ هِما أَُْزِلَ َُلَيْنا وَ يَكْفُرُونَ هِما وَراءَهُ؛ و چون بـه آنـان گفتـه
شود به آنچه خدا نازل کرده ایمان آورید ،میگویند :ما به آنچه بر پیامبر خودمان نازل شده ایمان می
آوریم و غیر آن را انکار میکنند» 3.همچنان که ذیل آیه داللت میکند بهانه ایمان به پیامبر پیشـین
هدفی غیر از انکار و تضعیف پیامبر خاتم نداشت.
امام خمینی این مطلب را مورد توجه قرار داده و درباره تأثیر گذر زمـان در تطهیـر پهلـویهـا
تذکر داده بودند؛ سیدحمید روحانی نقل میکند وقتی در سال  3074جلد دوم کتاب «نهضـت امـام»
منتشر شد و بعد از یک یا چند ماه در جماران خدمت ایشان رفتم ،امام با حـالتی تشـرگونه فرمودنـد:
«رها کنید این قهرمانسازیها را .از اول تا آخر کتاب خمینی ،خمینی .بروید و جنایات  53سـاله ایـن
پدر و پسر را به دست بیاورید و منعکس کنید که یک وقت از اینها انوشیروان عادل نسازند!» (حمید
روحانی و دیگران .)23 .3072 ،مقام معظم رهبری نیز که در سخنرانی  34خـرداد  3077در سـالگرد
ارتحال امام اهل فکر را به تأمل در حقـایق و واقعیـتهـای دهـه شصـت فراخوانـده و فرمودنـد:
«مراقب باشیم تا در دهه شصت ،جای شهید و جـالد عـو
 .بقره73 ،

نشـود» .نقـش گـذر زمـان در تطهیـر
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منافقان را مورد توجه قرار داده بودند.
بنابراین امروز تطهیر پهلوی برای به چالش کشیدن انقالب اسـالمی ،تطهیـر منافقـان بـرای بـه
چالش کشیدن جریان انقالبی کشور از قابلیت گذر زمان بهره میبرد .این قابلیت مقایسـه و تطهیـر و
تمجید تمام مدیران قبلی در برابر مدیران فعلی را نیز شامل میشود.

سران باطل همواره تالش میکردند مردم را از پیامبران بترسانند ،آنها حتـی زمـانی کـه بـا دعـوت
پیامبری مواجه میشدند که از امکانات مادی قابل توجهی برخوردار نبود خود را مظلـوم جلـوه داده و
پیامبر را خطرناک معرفی میکردند؛ فرعون به منظور تضعیف موسی و هارون به قـومش گفـت کـه:
«اینها میخواهند سرزمین شما را گرفته و آداب و رسوم شما را از بین ببرند» 3،قریش نیز همـه را از
نزدیک شدن به پیامبر میترساندند؛ آنان به طفیلبنعمـرو گفتنـد« :مـردی کـه در بـین ماسـت
اجتماع ما را به هم زده و امور ما را از هم گسیخته است .سخن او همچـون سـحر پسـر را از پـدر ،و
برادر را از برادر و شوهر را از زن جدا میکند .ما از آن بیم داریـم کـه تـو و مـردم قبیلـهات هـم بـه
سرنوشت ما دچار شوید .بنابراین با وی سخن مگو ،و چیزی از او مشنو!» این هراسافکنی چنان وی
را تحت تأثیر قرار داد که طفیل قبل از ورود به مسجدالحرام پنبهای در گوشهای خـود فـرو بـرد تـا
سخنان پیامبر را نشنود (الجزری.)435 ،2 ،3422،
این روش که از آن با عنوان اهریمنسازی نیز یاد میشود از مؤثرترین فنون برای ایجاد نفـرت از
رقیب است .اهریمنسازی بر این اساس مبتنی است که افکار عمومی ،فرد ظالم را محکوم کرده و به
خود اجازه نمیدهد نسبت به کسی که مورد ستم واقع شده تصویر منفی داشته باشد .چنـین تصـوری
هم از مشروعیت دشمن میکاهد هم خشونت علیه وی را توجیه میکند (الیاسی .)32 ،3035 ،امـروزه
سلطهگران با ترویج سیاست ایران هراسی 2و اسالم هراسی سعی میکننـد افکـار عمـومی را آمـاده
کنند تا نسبت به هر گونه برخورد با جمهوری اسالمی و جریان مقاومت پذیرش داشته باشد .همچنان
که آنها در اوایل انقالب اسالمی ایران ،جمهوری اسالمی را خطرناکتر از کمونیست معرفی کرده و
کشورهای عربی را وادار به تشکیل اتحادیه عرب برای حمایـت از عـراق در جنـگ تحمیلـی کردنـد
(بیاباننورد ،)30 ،3034 ،امروزه نیز با خطرنـاک جلـوه دادن ایـران اعـالم کردنـد کـه مطـابق یـک
« .3يُريُّانِ أَنْ يُخْرِجاكُمْ منْ أَرْضكُمْ هِسحْرِهما» طه70 ،
2. Iran Phobia
3. Islam Phobia
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نظرسنجی که در فوریه  2332توسط گروه نظرسنجی «یوگاوکمبریج» اجرا شد یک سوم آمریکاییها
موافق ترور مقامات ارشد و دانشمندان هستهای ایران هستند و نیمی از آمریکـاییهـا نیـز از بمبـاران
تأسیسات هستهای ایران حمایت میکنند (یوگاوکمبریج.)3073 ،

یکی از توطئههای دشمنان برای تضعیف قدرت نرم رهبران الهی تحقیر آنها بوده اسـت کـه گـاهی
اوقات به شکل مستقیم و گاهی به شکل تمسخر و استهزاء انجام میشـود .قـرآن بـه رفتـار فرعـون
اشاره میکند که با تمسک به جایگاه طبقاتی پایین ،گفتار غیر فصیح و فقـر مـادی حضـرت موسـی
اقدام به تحقیر وی کرد 3تا مردم را از پیرامون او دور کند .کفار قریش نیز پیوسته با این استدالل کـه
چرا قرآن بر انسانی بزرگ نازل نشده است 2پیامبر را در انظار مردم کوچک و غیر قابل اعتمـاد جلـوه
میدادند .روش غیرمستقیم تحقیر رهبران الهی که در قرآن از آن یاد شده اسـت اسـتهزاء و تمسـخر
آنهاست .استهزاء از ریشه «هـ-ز-ء» و به معنای طلب تحقیر است با هر وسیلهای که صورت گیـرد
(مصطفوی.)257 ،33 ،3094 ،
امروزه نیز طراحان تهاجم نرم داستانهای طنز ،شوخیهای تمسخرآمیز ،کاریکاتورهای مضحک،
اشعار هجوآمیز و  ...را که از سرعت باالی انتشار برخوردار هستند خلق کرده و بین مخاطبـان منتشـر
میکنند .آنها این مطالب را هدفدار و برای اقشار و سنین مختلف مردم ،سـاده و قابـل بـازگو کـردن
تولید میکنند و ابتکاراتی را بروز میدهند که حتی افـراد دشـمن را بـه خنـده وا مـیدارد (شـیرازی،
 .)73 ،3033کارکرد استهزا بدین دلیل باالست که؛ اوالً ظاهرش خنده و شوخی است و برای همگان
جذابیت دارد و به همین دلیل مخاطبان بدون توجه به مقاصد اصلی طراحان آن ،حتی در مواردی که
به اهداف پنهانی آنها پی میبرند باز هم جنبه شوخی آن را برجستهتر پنداشته و به انتشار آن ادامـه
میدهند ،ثانیاً همراهی یک پیام سیاسی با طنز موجب ماندگاری آن در ذهن افراد میشود ،به همـین
دلیل امروزه دشمنان اسالم تمام مسیرهای قانونی را برای رسانهها و طنزپردازان هموار کردهاند تا بـا
چاپ کاریکاتورها و نمایش فیلمهای موهن ،مقدسات اسالمی بـه خصـوص شخصـیت پیـامبر و
رهبران انقالب اسالمی را تحقیر کرده و نگرش مخاطبان را نسبت به شخصیتهـا و رهبـران دینـی
 « .3أَمْ أَََا اَيرٌ منْ هَذَا الََّذي هَُْ مَهِينٌ وَال يكَادُ يِِينُ ،فَلَْْلَا أُلْقيَ َُلَيْو أَسِْْرَةٌ منْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَووُ الْمَلَائكَوةُ
مُقََْرَِينَ» .زخرف  52و 50
« .2وَ قالُْا لَْْ ال َُزَِّلَ هذَا الْقُرْآنُ َُلى رَجُلٍ منَ الْقَرْيَََيْنِ َُظيمٍ» .زخرف03 ،
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مدیریت کنند.

شیوه دیگر برای انفعال و کاهش اعتبار پیامبران ،بزرگنمایی برخی نقاط مبهم در زنـدگی خصوصـی
آنان بود .بر همین اساس زمانی که فرعون با دعـوت حضـرت موسـی روبـرو شـد زنـدگی موسـی را
یادآوری کرد که فرزندخوانده فرعون بود و از عنایت وی برخوردار مـیشـد و پـس از مـدتی قتلـی را
مرتکب شده و فرار کرده بود؛ «قَالَ أَلَمْ َُرَهِّكَ فينَا وَليًُّا وَلَِِثْتَ فينَوا مونْ ُُمُورِكَ سونينَ ،وَفَعَلْوتَ
فَعْلَََكَ الََّي فَعَلْتَ وَأََتَ منَ الْكَافرِينَ» 3.او با این کار سعی کرد معصومیت و ادعـای نبـوت وی را
زیر سوال ببرد .این ترفند بر این اصل مبتنی است که کسانی میتوانند بر مخاطبان تأثیر بگذارند کـه
از نظر آنان به انسانهای خوب معروفند .در این زمینه ارسطو نیز تاکید کرده اسـت« :مـا بـه مـردان
خوب بیشتر و آسانتر اعتقاد پیدا میکنیم ،این موضوع به ویژه زمانی که امکان دستیابی به حقیقت و
کسب یقین میسّر نباشد به طـور حـتم درسـت اسـت .در چنـین مـواردی ،شخصـیت مـردان خـوب،
مؤثرترین ابزار ،برای قانع کردن دیگران است» ( .)Robberts, 1984. P.25بنابراین وقتی در خوب
بودن یک رهبر تردید ایجاد شود کسی از دعوت او متأثر نمیشود.

بررسی آیات قرآن نشان میدهد خداوند به طور مداوم تـالش دشـمنان بـرای تضـعیف قـدرت نـرم
رهبران الهی را ناکام گذاشته است ،ولی روشهای قرآنی مقابلـه بـا تضـعیف رهبـران الهـی از تنـوع
زیادی برخوردار بوده و خداوند برای دفع هر توطئه دشمن روش خاصی را به کـار بـرده اسـت .بیـان
راهکار متناسب با هر توطئه این مطلب را بیشتر تبیین میکند؛
روش قرآن برای مقابله با إلقاء ،افزایش سطح آگاهی و فهم مردم است .چرا که تاثیرگـذاری إلقـا
ریشه در جهل مردم دارد که آنها را به تحلیل و نتیجهگیری غلط وا میدارد .در مورد مذکور خداونـد
برای این که به بنیاسرائیل تفهیم کند حضرت موسی مایه بدبختی آنـان نیسـت مشـکالت را مایـه
تذکر برای مردم بیان کرد و آن قدر بر بالها و مشکالت مردم افزود که آنان ناچار شدند بـه حضـرت
موسی مراجعه کرده و او را بین خود و خدا واسطه قرار دهند تا بال را مرتفع کند؛ «وَلَمَّا وَقَوََ َُلَويْهِمُ

.3شعرا 33 ،و 37
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الرِّجْزُ قَالُْاْ يَا مُْسَى ادْعُ لَنَا رَهَّكَ هِمَا َُهَُِّ ُنَُّكَ» 3.در نمونه دیگر که منافقان پیامبر را عامل
بدبختی معرفی میکردند خداوند باز هم فهم ضعیف مردم را مورد توجه قـرار داده و بـه منظـور رفـع
تهمت از پیامبر ،آنها را به این نکته آگاه کرد که هر آنچه به آنها میرسد از ناحیـه خداونـد اسـت؛
«َإِن تُصِْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُْلُْاْ هَذه منْ ُنُّكَ قُلْ كُلًّ مِّنْ ُنُّ اللَّو» 2.پس از جنگ احد نیز کـه منـافقین
اطاعت از پیامبر و همراهی با او را موجب کشته شدن مردم دانسته و زمینه را بـرای سـرپیچی از
آن حضرت فراهم میکردند ،خداوند به اصـالح نگـرش مسـلمانان نسـبت بـه مـرگ پرداخـت و بـه
مسلمانان فهماند که هیچ کس نمیتواند مدعی کنترل مرگ باشد و کسانی که معتقدند مـیتوانسـتند
مرگ را از همقطارانشان دور کنند توان دفع مرگ خود را نیز ندارند؛ «قُولْ فَوادْرَُُوا َُونْ أََفُسوكُمُ
الْمَْْتَ إِن كُنَُمْ صَادقينَ» 0.خداوند گفتار عدهای از همراهان پیامبر را نیز که تحـت تأثیــر شکسـت
قـرار گرفته و با این بیان که اگر اختیار رهبرا جنگ به دست ما بود ایـن افـراد کشـته نمـ شـدند؛
«يَقُْلُْنَ لَْْ كَانَ لَنَا منَ األَمْرِ شَيْءٌ مَّا قَُلْنَا هَاهُنَا» 4،بیپاسخ نگذاشت و آن را ناشی از ضعف ایمان
آنها دانسته و فرمود ...« :لَْْ كُنَُمْ في هُيُْتكُمْ لََِرَزَ الَّذينَ كَُبَ َُلَيْهِمُ الْقََْلُ إِلَى مَضَاجِعهِم؛ اگر شـما
در خانههاا خود هم بودید کسان که کشته شدن بر آنان مقدر شده بود به سوا قتلگاههاا خویش
م رفتند» 5.این آیات ضمن اصالح بینش مردم نسبت به مرگ از تضعیف پیامبر و ایجـاد تردیـد
در شیوه فرماندهی آن حضرت جلوگیری کرد .همچنین در رفع بهانه عدم نـزول فرشـته نیـز فرمـود:
«اوّالً سنت اله است که مالئکه را از چشم بشر بپوشاند و در پشت پرده غیب نهان دارد .چون بنای
خدا ایمان به غیب است و اگر بساط دنیا مبدّل به عالم شهادت شود دیگر امتحان بیمعنـا مـیشـود،
ثانیاً اگر پیامبر خدا در قالب فرشته باشد حتماً مرد خواهد بود که فرسـتادن زن در سلسـله انبیـای
الهی جایی ندارد .اگر در قالب مردی باشد باید لباس بر تن داشته باشد .در نتیجه مانند همین فـردی
میشود که اکنون در قالب پیامبر آمده است و تفـاوتی نـدارد» (طباطبـایی .)347 ،35 ،3070 ،چنـین
پاسخی آگاهی مردم را باال برده و با برطرف کردن جهل مردم توطئه استفاده از تاکتیک إلقا را خنثی
 .3اعراف304 ،
 .2نساء93 ،

.
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کرد.







« .3هَلْ هُمْ قَْْمٌ طَاغُْنَ».ذاریات50 ،
« .2قَالَ فَاذْهَبْ فَ ِنَّ لَكَ في الْحَيَاهِ أَنْ تَقُْلَ لَا مسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مًَُُّْْا لَنْ تُخْلَفَو» .طه79 ،
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قرآن تمسک به گذشته و تبعیت از پیامران قبلی را هم بهانهای بیش نمیداند و برای این که این
بهانه را از دست منکران و مخالفان بگیرد آنها را به روش خودشان به گذشته ارجاع داده و عملکـرد
آنها در گذشته را به چالش میکشد و چنین استدالل میکند که اگر راست میگویید که به پیامبران
قبلی ایمان دارید پس چرا با آنها مخالفت کرده و آنها را میکشـتید؛ «فَلمَ تَقَُْلُْنَ أََِِْياءَ اللَّوو مونْ
قَِْلُ إِنْ كُنَُْمْ مُؤْمنينَ».
در مواردی نیز که دشمنان سعی کردهاند با خطرناک جلـوه دادن پیـامبران مـردم را از آنهـا دور
کنند خداوند با معجزات متناسب که برای مخاطبان شناخته شده بود پیامبران را یاری کرده اسـت تـا
نبوتشان اثبات شود و مردم از آنها وحشت نکنند .چنانکه بـه دنبـال خطرنـاک جلـوه دادن حضـرت
موسی ،زمانی که ساحران آماده مقابله با او شدند خداوند با معجزهای که برای بنی اسـراییل شـناخته
شده بود آنها را مقهور کرد و همگی به موسی ایمان آوردند 2،طفیل بن عمر نیز با شـنیدن آیـاتی از
کالم خدا به وسیله پیامبر ،تسلیم اعجاز قرآن شد ،شبیه ماجرای طفیل برای عتبة بـن ربیعـه نیـز
پیش آمد که وقتی سخنان سران قریش را که حاکی از خطرات تعالیم پیامبر بود بـه آن حضـرت
رساند پیامبر آیاتی از سوره فُصِّلت را قرائت کرد ،این آیات چنـان تاثیرگـذار بـود کـه وی پـس از
بازگشت به سوا سران قریش نه تنها تعالیم آن حضرت را خطرناک نمیدانست بلکه معترف بود کـه
در کالم آن حضـرت اخبـار و پیـامهـاا سرنوشـتسـازا وجـود دارد کـه اگـر عـرب آن را بپـذیرد
سعادتمندترین مردم خواهد بود (ابن هشام ،بیتا.)020 - 022 ،3 ،
مقابله خداوند با تحقیر پیامبران هم اصالح معیار ارزشگذاری انسانها بوده است .در جوامعی که
افراد با معیارهای سطحی قدرت ،ثروت و نسب ارزشگذاری میشدند خداوند همه فخرفروشـیهـا را
نفی کرده و عزت را مختص ذات خود معرفی کرد 0و پرهیزگاری و ایمان به خدا را تنها مالک برتری
دانست.
 .3بقره73 ،
« .2فَأُلْقيَ السَّحَرَةُ سُجًَُّّا قَالُْا آمَنَّا هِرَبِّ هَارُونَ وَمُْسَى» طه93 ،
« .0وَللَّو الْعزَّةُ وَلرَسُْلو وَللْمُؤْمنينَ وَلَكنَّ الْمُنَافقينَ لَا يَعْلَمُْنَ» .منافقون3 ،
« .4إِنَّ أَكْرَمَكُمْ ُنَُّ اللَّو أَتْقَاكُمْ» حجرات27 ،
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در مقابله با تمسخر نیز اولین مقابله قرآن ،جلوگیری از تضعیف روحیه مومنان است که با تکراری
و عادی جلوه دادن این رفتار دشمنان انجام میگیرد .آیات متعددی با اشاره به تمسـخر همـه انبیـای
پیشین عمومیت این شیوه را در پیروان باطل یادآوری کردهاند 3،این بیان ضمن دلـداری بـه رهبـران
الهی از یأس مومنین هم که ممکن است رهبر خود را در موضع ضعف پنداشـته و روحیـه خـود را از
دست بدهند جلوگیری میکند و به آنها اطمینان میدهد که تمسخر پیـامبران پیشـین هـم حاصـلی
نداشته است با این که دشمنان آنها از دشمنان شما قویتر بودهاند؛ «وَكَذَّبَ الَّذينَ منْ قَوِْلهِمْ وَمَوا
هَلَغُْا معْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّهُْا رُسُلي فَكَيْفَ كَانَ ََكيرِ».

2

راهکار بعدی که مهمتر از اولی است تقبیح استهزاء است .به رغم این که استهزاء از ظاهر جـذابی
برخوردار است خداوند آن را از مصادیق «ظلم» و «منکر» شمرده و به مرتکبان آن وعده عـذاب داده
است؛ «يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُْا لَا يَسْخَرْ قَْمٌ مِّن قَْْمٍ  .....هِئْسَ االسْمُ الْفُسُْقُ هَعْوَُّ الْ ِيمَوانِ وَمَون لَّومْ
يََُبْ فَأُوْلَئكَ هُمُ الظَّالمُْنَ» 0،و با آشکار ساختن چهرهی مجرمانه استهزاگران از همنشینی با آنهـا
نهی کرده است؛ «فَالتَقعُُّ هَعَُّ الذَّكري مَََ القَْمِ الظَّوالمين».
خطر تمسخر به اندازهای در اسالم مورد توجه قرار گرفته است که تمسخر مؤمنان و افراد عـادی
جامعه موجب غفلت از یاد خدا معرفی شده است؛ «فَاتَّخَذْتُمُْهُمْ سخْرِيًّا حَََّى أََسَْْكُمْ ذكْرِي وَكُنوَُم
مِّنْهُمْ تَضْحَكُْنَ» 5،و در بحث مربوط به استهزاء رهبری جامعه اسـالمی گـامی فراتـر نهـاده شـده و
استهزاء خدا و پیامبر و نیز استهزاء أئمّه در صورتی که به استهزاء خدا یا پیامبر برگردد موجـب ارتـداد
شناخته شده است (نجفی.)733 ،43 ،3079 ،
در مواردی نیز که دشمنان از ابهام موجود در گذشته رهبران استفاده کنند به نظر مـیرسـد بایـد
شبهات به شکل کامل بیان شده و پاسخ داده شوند و اجازه داده نشود در افکار عمومی نسبت به آن-
ها سوءظن ایجاد شود .در مورد مذکور حضرت موسی برای دفاع از خودش ،گذشته خـود را بـه طـور
کامل بی ان کرده و از آن دفاع کرد .آن حضرت با مخاطب قرار دادن فرعون به این که «آیا ایـن کـه
.3انعام 5 ،و  ،33حجر ،33 ،یس 03 ،و ...
 .2سبأ45 ،
 .0حجرات33 ،
 .4انعام73 ،
 .5مؤمنون333 ،
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بنیاسرائیل را بنده خود ساختهاا نعمت است که منتش را بر من مـ نهـ » 3اسـتداللی کـرد کـه
همگان بفهمند فرعون نه تنها هیچ دینی بر گردن موسی ندارد بلکه وی باید به خاطر جنایاتی که در
حق موسی و دیگران انجام داده و قومی را به بردگی کشانده پاسـخگـو باشـد .موسـی همگـان را
متوجه کرد که سالها پیش کودکان بنیاسراییل توسط فرعون به قتل میرسیدند و مادر موسی برای
نجات فرزندش او را به رود انداخت و او از همین طریق وارد دربـار فرعـون شـد .در ایـن رویـارویی،
موسی ضمن پذیرفتن حضورش در کاخ فرعون ،افکار عمومی را آگاه کرد که حضور اجبـاری وی
در کاخ فرعون نقطه ضعفی برای او شمرده نشود.
حضرت موسی همچنین کشته شدن فرد قبطی را مسئلهای غیـر عمـدی معرفـی کـرد تـا اتهـام
جنایت را که فرعون به وی نسبت میداد از بین ببـرد؛ «قَالَ فَعَلَُْهَا إِذًا وَ أَََا منَ الضَّوالِّينَ» 2،و فـرار
خود را که از نظر فرعون نشانه ناسپاسی بود اینگونه توضیح داد که فـرارش از تـرس فرعـون بـوده
است؛ «فَفَرَرْتُ منكُمْ لَمَّا افَُْكُم» 0.بنابراین موسی با تبیین و دفاع از گذشتهاش که فرعون از ابهـام
آن بهره میبرد زمینه تضعیف خود را از بین برد.
راهکار قرآنی دیگر که ناظر به پیشگیری از استفاده دشمن از این ترفند میباشد حساسیت خـود
پیامبران نسبت به رفع زمینههای تهمت بود ،پیامبران طوری میزیستند کـه گذشـته آنهـا نـه تنهـا
دارای نقطه تاریکی نباشد بلکه مورد تأیید مردم و نقطه قوت آنان باشد ،در صورتی هم کـه پیـامبری
به دالیل خاصی در معر
معر

اتهام قرار میگرفت قبل از ایـن کـه عهـدهدار دعـوت مـردم شـده و در

قضاوت افکار عمومی قرار بگیرد و دشمنان فرصت اتهام زنی پیدا کنند آن را برطرف میکرد.

نمونه این اقدام پیشگیرانه ،رفتار حضرت یوسف است؛ آن حضرت که به اتهـام خیانـت زنـدانی بـود
پس از تعبیر خواب پادشاه مورد توجه وی قرار گرفت و دستور آزادیاش صادر شد ،ولـ آن حضـرت
بیرون آمدن از زندان را منوط به روشن شدن مسأله زنانی دانست که دستانشان را بریده بودند؛ «فَلَمَّا
جَاءهُ الرَّسُْلُ قَالَ ارْجَِْ إِلَى رَهِّكَ فَاسْأَلْوُ مَا هَالُ النِّسَْْةِ الالَّتي قََُّعْونَ أَيْوُّيَهُنَّ» 4.یوسـف نمـی-
خواست پس از آزادا به صورت مجرمی که مشمول عفو شده است زندگ کند ،او که پیامبر خدا بود
«.3وَتلْكَ َعْمَةٌ تَمُنُّهَا َُلَيَّ أَنْ ََُُِّّتَّ هَني إِسْرَائيلَ» شعرا22 ،
 .2شعرا23 ،
 .0شعرا23 ،
 .4یوسف53 ،
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و وظیفهاش هدایت و رهبری مردم بود میدانست که اگر یک رهبـر دارای گذشـته مشـکوکی باشـد
مخالفانش از آن برای تضعیف وی استفاده میکنند .به همین دلیل پافشاری کـرد تـا نخسـت دربـاره
علت زندان شدنش تحقیق شود و پس از اثبات ب گناه و پاکدامنیاش با سر بلندی آزاد گردد و به
عنوان یک مصلح در جامعه پذیرفته شود.

بررسی آیات قرآن و انطباق آنها با واقعیات جاری نشان میدهـد کـه تضـعیف رهبـران الهـی روش
مرسوم دشمنان بوده است و اغلب توطئههایی که علیه پیامبران الهی به کا رفته اسـت امـروزه علیـه
رهبری انقالب اسالمی نیز شکل میگیرند .شیوه قرآنی مقابله با تضعیف رهبری هم این بـوده اسـت
که خداوند همواره از جایگاه پیامبران دفاع کرده و تضعیفکننـدگان پیـامبران را بـیپاسـخ نگذاشـته
است .مرور سیره امام خمینی و مقام معظم رهبری هم نشان میدهد که رهبران انقالب اسـالمی
علیرغم این که انتظار حمایت امت اسالمی از شخص خودشان را ندارند ولی به هیچ وجه اجازه نمی-
دهند کسی اعتبار والیت فقیه را خدشهدار کند .امام در پاسخ به کسانی که با ظاهر سازی و نفـاق
میگفتند والیت فقیه را قبول دارند ولی مدعی بودند با والیت فقیه اسـالم تبـاه مـیشـود .فرمودنـد:
«این معنایش تکذیب ائمه است ،تکذیب اسالم است و شما من حیث الیشعر این حرف را میزنیـد»
(امام خمینی .)393 ،7 3097،سیره مقام معظم رهبری نیز این بوده است که ایشان بنـا بـر تبعیـت از
الگوی اسالمی در هیچ مورد به دفاع از شخص خودشان نپرداختهاند ،حتی ایشان به دنبال فتنهای که
توسط عنصر مطرود حضرت امام ایجاد شد در سخنرانی  5آذرماه  3097فرمودند« :در این قضـیه،
ممکن است بعضی تصور کنند که به شخص ظلم شد .اگر در این مسئله به شخص من سـتمی رفتـه
باشد و کسی ظلمی کرده باشد من از حق شخصی خودم به طور کامل میگـذرم و هـیچ شـکایتی از
هیچکس ندارم» ،ولی این نکته را هم خاطر نشان کردند که «من هـم مثـل یکـی از شـما ،از نظـام
اسالمی ،از رهبری اسالمی و از والیت فقیه به عنوان ستون فقرات این نظام باید دفـاع کـنم» .ایـن
مالحظات نشان میدهد که سیره امام و رهبری همان سیره انبیاست که از حق شخصی خـود مـی-
گذرند ولی زمانی که موضوع مربوط به حق حاکم اسالمی باشد اغما

نمیکنند و امـت اسـالمی را

هم به دفاع فرا میخوانند ،و البته مسلمین مکلف به حمایت از رهبری هستند چرا کـه روش مرسـوم
قرآن بیپاسخ گذاشتن و انفعال در برابر تضعیف رهبر اسالم نیست.
اما توجه به این نکته الزم است که شیوه قرآنی مقابله با تضعیف رهبری ،متناسب با نـوع فتنـه و
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هجمهای که دشمنان انجام میدهند از روشهای متعددی بهره میبرد؛ به عنـوان مثـال در صـورتی
که دشمنان توحید ،پیامبران را افرادی خطرناک جلوه میدادند تا افکـار عمـومی را نسـبت بـه آنهـا
بدبین کنند راه دفع فتنه این بود که نبوت آنها اثبات شود تا ثابت شـود کـه آنهـا خیرخـواه جامعـه
هستند و نه تنها خطر به حساب نمیآیند بلکه به دنبال سعادت انسانها هسـتند ،امـا وقتـی بزرگـان
قومی با دادن اطالعات غلط به جامعه سعی در متهم کردن پیامبر داشتند خداوند از اغرا

شخصـی

و کینههای آنان پرده برداشته و با تصریح بر دشمنی آنان ،آنها را در نظر مردم بـیاعتبـار مـیکـرد،
همینطور در دفع إلقای دشمنان ،سطح دانش و اعتقادات مردم را افزایش مـیداد ،و بـرای دفـع فتنـه
تمسخر ،ارزشهای اخالقی را بیشتر مورد تأکید قرار میداد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که الگوی
قرآن در دفاع از رهبری جامعه اسالمی از پویایی خاصی برخوردار است که میتواند تمـام روشهـای
فتنهانگیزی دشمنان را پوشش دهد .حال با توجه به اهمیت و جایگاه رهبری و با توجه به پیچیـدگی
روشهای دشمنان در تضعیف قدرت نرم رهبری ،امروزه ایـن ضـرورت وجـود دارد کـه مجموعـهای
علمی ایجاد شده و دفاع از جایگاه رهبری در مقابل توطئه دشمنان را به صورت علمی و هوشـمندانه
انجام دهد .بدین دلیل که ممکن است یک اقـدام نادرسـت و دفـاع غلـط ،دشـمن را در رسـیدن بـه
اهدافش یاری کند .همچنان که مقام معظم رهبری نیز در خصوص کسانی که در فتنه سال  3093به
ایشان اهانت کرده بودند کسانی را که برای دفاع از والیت ،رفتارهای غیرقانونی انجام میدادند مـورد
خطاب قرار داده و در سخنرانی  23تیر  3093فرمودند« :مگر من بارها نگفتهام در اجتماعات کسـانی
که مخالفند ،هیچ کس نباید رفتار خشونتآمیز داشته باشد؛ چون این دشمن را خوشحال میکنـد.... .
حتی اگر یک حرفی که خون شما را به جوش میآورد به زبان آوردند  -مثالً فر

کنیـد اهانـت بـه

رهبری کردند  -باز هم باید صبر و سکوت کنید ،اگر عکس مرا هم آتش زدند و یا پاره کردنـد ،بایـد
سکوت کنید» .چنین تأکیدی از سوی مقام معظم رهبری در راستای همین شیوه قرآنی است کـه در
دفاع از رهبری نباید بهانه به دست دشمن داده شود .بلکه ابتدا باید شیوههای رهبرسـتیزی دشـمنان
شناسایی و بررسی شود و سپس روش عالمانه متناسب برای مقابله با آن اتخاذ شود.
پژوهش حاضر گام کوچکی در ارایه و معرفی ضرورت چنین دفاعی به حساب میآید اما به طـور
مسلم نیاز است که اندیشمندان عرصههای متعدد به خصوص با نگرشهای معطوف به دشمنشناسی
در نقد و ابرام این نگرش اقدام کنند.
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