
 

 

 

 

 

با  اسالميرهبري انقالب  پيشگيري از تضعيف قدرت نرمبررسي راهکارهاي 

 هاي قرآنيتکيه بر آموزه

 *سیدحسین علیانسب
 **حسن صالحی
 ***سید جالل موسوي شربیانی

 دهيچک

-یمال  یمعرفال  یرا به عنوان رکن جامعه اسالالم  يرهبر یاسالم يهاآموزه»

رجالو    يها به رهبالر دهند که در بحرانیدستور م یکنند و به امت اسالم

 ين دهاله تررباله جمرالور   يکرده و از توطئه دشمنان در امان بمانند. چنالد 

ت بحالران يريدر مد يمقام معظم رهبر و خمینیهم نقش امام  یاسالم

ن امر موجب شده اسالت دشالمنان در   یاثبات کرده است. هم یها را به خوب

کننالد در   یبرآمالده و سالع   یاسالم البانق يف قدرت نرم رهبریصدد تضع

فاصالله   یشان وامت اسالميان اید و ميشان ترديت ایو مقبول یاعتماد عموم

 يدشمنان منزلت رهبالر  ید که وقتيآیش مین سوال پيراد کنند. حال ايا

ف یهالا را تضالع  ت بحالران يريکنترل و مد يرا هدف قرار داده و قدرت او برا

گالاه رهبالر بالر    يگر دفا  از جايدارند؟ به عبارت د یفیکنند مردم چه تکلیم

-روش پژوهش حاضالر د از آن دفا  شود؟ يبا ياوهیست و با چه شیعرده ک

به کالار   یاسالم يقدرت نرم رهبرف یتضع يبرارا که امروزه دشمنان  يیها

اند و در قرآن به آنرا ا به کار بردهیه انبیکه دشمنان عل يیهاوهیشبرند با یم

 يهالا وهیراله ررفالت کاله شال    یت نتيال کرده و در نراسه يه است مقااشاره شد
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 يهالا دور تالاکنون در چالارچوب   يهالا از زمالان  یه رهبران الرال یدشمنان عل

توطئاله   مقابلاله بالا   يران اساس در پژوهش حاضر بيبر ا. دارندقرار  یمشابر

ا باله  یال دفالا  از انب  يرا که قرآن بالرا  يی، راهکارهايف قدرت نرم رهبریتضع

ره باله دسالت آمالد    ین نتيت ايدر نرا مورد توجه قرار ررفتند. کاربرده است

ید بال يال نبا یطيچ شالرا یدر هال  يف رهبریتضع یوه قرآنیاوال بر اساس ش که

اً یال هسالتند، ثان  يگاه رهبالر يمکلف به دفا  از جا یپاسخ بماند و امت اسالم

 ياز مالال  واحالد   يف قالدرت نالرم رهبالر   یتضعمقابله با  یقرآن يراهکارها

کنالد کاله در رالام اول روش    یاقتضالا مال   یبلکه سبک قرآن ،دکنیت نمیتبع

که بالا توطئاله    هوشمندانه ياوهیل شود و سپس شیو تحل يیشناسادشمن 

 . «اتخاذ شود يدفا  از رهبر يبرادشمن متناسب است 

 واژگان کليدي

 .فی، رهبر انقالب، قدرت نرم، مقابله با تضعیانقالب اسالم 

 لهئيان مسبو  مقدمه

 اند کـه دانستهعلیه عقل دشمن آن را مبارزه  اندکرده یرا بررس یروان که اهداف جنگ یمطالعاتاغلب 

 شـود یخالصـه مـ   ایجاد رعب و وحشـت و  س و ناامیدیأی لقای، ألقای غمإاهداف آن در سه دسته 

 جـاد یا یدر جامعه اسالمدشمن  یتهاجم روان ین شاخصه اصلیبنابرا(. 47. 3030، یالن اردستانی)سب

و خداوند دستور داده است  در  ،مسلمانان است یت فکرین بردن امنیو از ب یو روان یروح یهابحران

د بـه  ی، مردم بایاسالمت و آرامش به جامعه یدفع توطئه دشمن و بازگرداندن امن یابر یطین شرایچن

مْنِ أَوِ الْخَوِْْ  أَذَاُُوْاْ هِوو  وَ لَوْْ     وَ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَ» ؛امبر خدا و رهبران صالح مراجعه کنندیپ

کـه خبـرا از   ؛ و هنگـام  رَدُّوهُ إِلىَ الرَّسُْلِ وَ إِلىَ أُوْلىِ الْأَمْرِ م نهْمْ لَعَل مَوُ الَّذ ينَ يَسْوََنََُُِِْوُ م ونهُمْ  

 - اگر آن را به پیامبر و پیشـوایان  کهسازند در حال  ها برسد، آن را شایع م پیروزا یا شکست به آن

گـاه  یت جایاهم 3«.هاا مسائل آگاه خواهند شد باز گردانند، از ریشه - که قدرت تشخیص کاف  دارند

را از سـر راه  امبران یپکنند  یمتعدد سع یهاوهیموجب شده است دشمنان به ش یو منزلت رهبران اله

ح شـده  یبـه آن تصـر  قـرآن  در ردن آنان بوده است کـه  ن بیکشتن و از بها وهین شیاز ا یکیبردارند؛ 
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هاا  آنان به نشانه ... ؛... يَقَُْلُْنَ النَِِّيِّينَ هِغَيْرِ الْحَقِّ ذل كَ هِأَََّهُمْ كاَُْا يَكْفُرُونَ هِآيَات  اللَّو  و ...»؛ است

یقتلون( داللـت   ... کانوا) هیاگر چه ظاهر آ «..... کشتند خدا کفر ورزیده بودند و پیامبران را بناحق م 

ت افکـار  یریامبران و مـد یف پیتضع یتالش برا اماوه مستمر آنها بوده، یامبران شیکند که کشتن پیم

وَالْف َْنَةُ أَشَوُُّّ  »یح صران یببا م یها مورد توجه بوده است. قرآن کرش از کشتن آنیا بیمردم بر ضد انب

ت و در یت، مشـروع یکاستن از اعتبـار، جـذاب   یتالش دشمنان برا «؛ فتنه از قتل بدتر استم نَ الْقََْلِ

 ,Nye)د باشـ یقدرت نـرم مـ   یاساس یهارا که مولفه یامبران الهیپ یرگذاریجه توان اقناع و تأثینت

2004, P.15) کرده است یمعرفها آنکشتن ، خطرناکتر از. 

ن فـر  کـه   یرش ایو پذ هات بحرانیریدر مد یت و نقش رهبریاهم د بریپژوهش حاضر با تأک

ن یباشد در صدد پاسخ به ایم ی، رهبریو روان یروح یهادر بحران یگاه جامعه اسالمهین تکیمهمتر

 و کنند اعتبـار  یسعرد و دشمنان یدشمن قرار گ یموضوع تهاجم روان یسوال است که اگر خود رهبر

ت یـ سـت  اهم یچ یجامعه اسـالم ف یف کنند تکلیرا تضع شانیرا کاسته و قدرت نرم ا یرهبرمنزلت 

نظام ر ییتغکنند نگرش یتالش م یوقت یکند که مهاجمان روانیدا میش پیل افزاین دلیله بدین مسئا

ناکارآمد نشان دادن  خود را یجنگ روان یاصل یهااز نشانگاه یکیل کنند یحاکم را بر مخاطبان تحم

 مان(.، هیالن اردستانی)سب دهندیقرار م یجامعه اسالم یرهبر

ـ  یهـا در برابر توطئـه  یگاه رهبریت از جایحما یراهکارها یبررسن اساس یبر ا دشـمنان   یروان

ـ و ا دیآیم شماربه یاسالم یاسینظام س یهاتیاز اولو یو خارج یداخل ن ضـرورت وجـود دارد کـه    ی

-قرار گرفته و پژوهش یمورد توجه جد یف قدرت نرم ویو مقابله با تضع یفاع از رهبرد یراهکارها

روش دشمنان  ،ات قرآنیل آیبا تحل در صدد است پژوهش حاضر رد.ینه انجام گین زمیالزم در ا یها

بـا  قابلـه  م یروش قرآنداده و د مطالعه قرار را مورامبران یپ یقدرت نرم و اعتبار اجتماع فیتضع یبرا

 د.ن کنییرا تب یت رهبریتالش دشمنان در ترور شخص

 به تالش مخالفان براي تضعيف قدرت نرم پيامبران اشاره قرآن

ـ انـد. ا امبران اسـتفاده کـرده  یـ کاهش قدرت نرم پ یبرا یخ از هر تالشیاء در طول تاریدشمنان انب ن ی

امبران لطمـه زده و  یـ گـاه پ یشود که به منزلت و جایرا شامل م یا گفتاریعه یر سخن، شاه  هاتالش
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امبرشـان  یپ 2و جنـون  3یطلباستیعه ری؛ قوم نوح شاشدیآنان ممردم از  ییموجب سلب اعتماد و جدا

قوم صالح  0حضرت هود را ساخته و پخش کردند، ییعه سفاهت و دروغگویدادند، قوم هود شارا رواج 

و  9دروغگو7مسحور،5را ساحر، یان موسیفرعون 4امبر و طرفدارانش وارد کردند،یاتهام شوم بودن را به پ

امبرشـان  یرا دربـاره پ  یو نـادان  یشـدگ ، افسـون ییگـو عه دروغیب شایکردند، قوم شع یمعرف 3مجنون

شـده و   سـاخته  اسـالم امبر یـ ه پیـ عل یاریعات بسیز شایخ اسالم نیدر تار 7ج کردند.یساخته و ترو

-یکرده است. با تأمل اندک می، اضطراب و دلهره مید، سستیرا گرفتار ترد یاز جامعه اسالم یبخش

ز یـ هـا ن ان آنینیشـ یپ یبـرا »ان کـه  ین بیو خداوند با اج بودهیرا یامبران امریف پیبرد تضع یتوان پ

 د کرده است. ییقت را تأین حقیا 33«است  پیامبرا نیامد جز اینکه گفتند ساحر یا دیوانه

أَتَْاصَْْا هِو  هَلْ هُومْ  »فه یه شریر آیبود که در تفس یابه گونه امبرانیز با پیست یهاوهیکسان بودن شی

کنند که گوی   آن چنان هماهنگ عمل م ن مبارزه یان شده است که دشمنان در ایب 33 «قَْْمٌ طاغُْن

انـد کـه    همگ  در ماوراء تاریخ مجلس  تشکیل داده، و به مشاوره نشسته، و به یکدیگر توصیه نموده

ها در توده مردم کاسته شـود، و شـاید   عموما متهم به سحر و جنون کنند، تا از نفوذ اعتبار آنانبیاء را 

                                                                        

يُرِيُُّ أَن يَََفَضَّلَ َُلَيْكُمْ

قَِْلَهُمْ قَوْْمُ َُوْ ٍ فَكَوذَّهُْا َُِْوَََُّا     كَذَّهَتْ »و  ۵۲، مؤمنْن.«إِنْ هَُْ إِلَّا رَجُلٌ هِو  جِنَّةٌ فَََرَهَّصُْا هِو  حَََّى ح ينٍ

 وَقَالُْا مَجْنُْنٌ وَازْدُجِرَ

 قَالَ الْمَألُ الَّذ ينَ كَفَرُواْ م ن قَْْم و  إََِّا لَنَرَاكَ ف ي سَفَاهَةٍ وِإََِّا لَنَظُنُّكَ م نَ الْكَاذ هِينَ

  49، نمل. «مَّعَكَ قَالُْا اطَّيَّرََْا هِكَ وَهِمَن.»

قَوالَ ل لْمَلَو ِ حَْْلَووُ إِنَّ هَوذَا     . »۶۳قصص/. «قَالُْا مَا هَذَا إِلَّا س حْرٌ مُّفََْرًى وَمَا سَم عْنَا هِهَذَا ف ي آهَائ نَا الْأَوَّل ينَ.»

 04، شعراء. «لَسَاح رٌ َُل يمٌ

  333، اسراء «.مَسْحُْرًافَقَالَ لَوُ ف رَُْْنُ إَِِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُْسَى .»

 24، غافر. «فَقَالُْا سَاح رٌ كَذَّابٌ.»

 07، ذاریات. «فََََْلَّى هِرُكْن و  وَقَالَ سَاح رٌ أَوْ مَجْنُْنٌ.»

  337 - 335، شعراء. «قَالُْا إََِّمَا أََتَ م نَ الْمُسَحَّرِينَ. وَمَا أََتَ إِلَّا هَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن ََّظُنُّكَ لَم نَ الْكَاذ هِينَ.»

 50و  52 ذاریات،. « كَذَل كَ مَا أَتَى الَّذ ينَ م ن قَِْل هِم مِّن رَّسُْلٍ إِلَّا قَالُْا سَاح رٌ أَوْ مَجْنُْنٌ.»

 50. ذاریات،  
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گفتند و توصـیه   خواستند از دنیا بروند بیخ گوش فرزندان و دوستان خود این سخن را م  هر کدام م 

انقـالب   یت رهبـر یترور شخص یبراز دشمنان یامروزه ن .(033. 22، 3094،یرازیمکارم ش) کردند م 

 یامـروز  یاز الگوهـا  یل بخشـ یـ ذ یهانمونهکنند و یم یرویگذشتگان پ یاز همان الگوها یاسالم

ـ باشد. خداوند هم با هر کـدام از ا یامبران مسبوق به سابقه میخ پیدر تار یدشمنان است که همگ ن ی

 سته مقابله کرده است؛یها به نحو شاتوطئه

 1برچسب زدن( 1

شـود و  یز انتخـاب مـ  یـ آمنیتوه یا گروه عنوانیده، فرد یا یبرادر آن است که  یاوهیزدن شبرچسب

ـ یافتن دلیـ ا شخص محکوم شود بدون آن که مخاطب در صـدد  یده، فکر یشود همان ایموجب م  یل

-یامبران زده مـ یکه همواره به پ ییهان برچسبیتراز مهم یکی. (340، 3073زورق، ) آن باشد یبرا

ز، یـ آمکیـ تحر یا در حد سخنانیانب یهاشد آموزهیموجب م یبود. برچسب شاعر یشد عنوان شاعر

متقاعـد شـوند    یاز به استدالل خاصین آورده شود و مردم بدون نییپا ،و برخاسته از احساسات یعاطف

 یتواند عامل سعادت و دستور درست زنـدگ یت است و نمیعقالن یرهیرون از دایآنان ب یهاکه آموزه

 2«ن کلمـات را بافتـه اسـت   یـ اسـت کـه ا   یمحمد شاعر بزرگ»گفتند: یمد یدشمنان توح یوقت .باشد

هماننـد برچسـب    یگرید یهابرچسبگرفتند. یو آگاهانه را از مردم م یم منطقیفرصت تفکر و تصم

 کرد.یامبران دور میرامون پیواداشته و از پ یداورشیز مردم را به پین 4یو ساحر 0جنون

ا یـ شـخص   یدهد که انتخاب برچسب مناسب براینشان م یبه رهبران اله یزن برچسبمطالعه 

مخاطبـان اسـت؛ بـر     یط فکـر یخاص و شـرا  یط اجتماعیآن تابع شرا یرگذاریزان تأثیو م یادهیعق

ب چهـره  یـ در تخر یریسـت و تـأث  یجهـان ن  یمسأله اساسـ  ین اساس در زمان حاضر که شاعریهم

جهان را به چـالش   امروزهبرند که یا خشونت را به کار میست یترور یهارهبران صالح ندارد برچسب

 یاندازراهو  5«پیامبر نیستی»ف کتاب یک در دوره معاصر تألین تکنیا یاز اجرا یانمونه. ده استیکش

 اسـالم امبر یـ ست است که در آن به پیونیصه توسط کریگ وین «یامبر نگونبختیپ»یت ساوب

                                                                        

1. Labeling 

هَلْ هَُْ شَاُ رٌ فَلْيَأْت نَا هِآيَةٍ كَمَا أُرْس لَ األَوََّلُْنَ
وَقَالُْاْ يَا أَيَُّهَا الََّذ ي َُزَِّلَ َُلَيْو  الذ َّكْرُ إَََِّكَ لَمَجْنُْنٌ

وََُجُِِْا أَن جَاءهُم مُّنذ رٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَاف رُونَ هَذَا سَاح رٌ كَذَّابٌ
5. Prophet of Nothingness 

6. Prophet of Doom . 
7. craig winn 
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، اسـتفاده  یمختلف اسـالم  یهاداورانه در مورد گروه یشکرده و با انجام یک تحقیق میدانی پ توهین

هـا تروریسـت و   اند که مسلمانان و پیـامبر آن اهلل ادعا کردهاز قرآن و سیره رسول دارجهتو  ینشیگز

 اند.ویرانگر بوده

ر ییـ نکه مخاطب اطالع داشته باشـد تغ یبدون ادهد و یر مییرا تغ یو اجتماع یفرد یهاتیذهن ،إلقاء

ن یریـ کند که با سـابقه د یجاد میا یدیو تصورات جد یکند. إلقا حافظه اجتماعیرا دنبال م یرفتار و

ـ یندارد اما زم یخارج یهاتیز با واقعین یاگانه است و رابطهیجامعه ب  یهـا حرکـت  یرا بـرا  ینه روان

ن ی. ا(73، 3073زورق، ) کندیار مورد قبول جامعه فراهم ممخالف ساخت یو فرهنگ ی، اجتماعیاسیس

ام مقاومـت  یـ م پیافت مسـتق یمخاطبان نسبت به در احتمال داردرود که یبه کار م یروش اغلب زمان

ارتباط یدو پهلو و به ظاهر ب ین روش منظور خود را در قالب عباراتیدر ا یمهاجمان رواننشان دهند، 

خـود را بـه مخاطبـان     یام اصـل یـ د پین حافظه جدیبا استفاده از هم یمراحل بعدتا در کنند، یان میب

 کنند. منتقل

وَإِن 

يََُّيَّورُواْ هِمُْسَوى وَمَون مَّعَووُ    تُص ِْهُمْ سَيِّئَةٌ 

-

الَّووذ ينَ قَووالُْاْ وِاْووَْاَ هِمْ وَقَعَووُُّواْ لَووْْ أَطَاََُُْووا مَووا قَُ لُووْا



ْْلَوا أَُوِزَل ََُلْينَوا الْمََلائ كَوُة          وَقَواَل الَّوذ يَن لَوا َيْرجُوَْن ل َقاءََوا َل



                                                                        

 303اعراف  .3
  93نساء،  .2
 373عمران،  آل .0
 23، . فرقان4
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-

را که به  یکسان آنها .شان استیا یبرا ییجاد رقبای، ایرهبرف یتضع یبرادشمنان  یهاوهیشاز  یکی

ـ ا به دلیاز زمان  یشان در مقطعخاطر عملکرد درست ت محبـوب  یک شخصـ یـ شـان بـه   ل انتسـاب ی

 یهـا تیرا بـه عنـوان شخصـ    ناکنند آنیآنها تالش م دارند انتخاب کرده و با برجسته کردن یتیقابل

م فـراه  در اذهـان مـردم   را یسـطوح رهبـر   ییجا جابه یسازنیگزیکرده و با روش جا یمعرف یاصل

 آورند.

د که مـردم  یدیرا م یاتیآ وبرخوردار بود  ییمقام واال کند که ازیم یرا معرف یم سامریقرآن کر

خـود   یهـا تیـ سوء اسـتفاده از قابل  با موسیاب حضرت یاما در غ 3دن آن عاجز بودند،یاز د یعاد

آن را بـه   ه ورا درسـت کـرد   یاگوساله ییی طال مجسّمه یرد. ویار امت را به دست گیکرد اخت یسع

قابـل توجـه در انتخـاب گوسـاله توسـط       ینکته روان شـناخت  2.درک یمعرفل ییاسرا یبنعنوان معبود 

 یدانسـتند، و حتـ  یمـ  یش کرده و آن را نماد باروریایان باستان گاو نر را نین بود که مصریا یسامر

ـ )ا پنداشـتند یاز گاو نر م یکردند نمادیتصور م یو بارور یزیفرعون را هم که عامل حاصلخ ونس، ی

و کـه  اتقـدس گـ   زا ییهـا گهو ر ین سابقه ذهنیبا استفاده از هم ی(، سامر332 .ی، ترجمه فرخ3035

  گردان کند.یب داده و از خداوند رویمردم را فر مانده بود توانست ین مردم باقاذهاهنوز در 

ـ قابل ده ازبـا اسـتفا  ر توانستند یطلحه و زب نیز علیدر زمان حکومت   یو سَـبب  ینَسَـب  یهـا تی

 یک کردنـد کـه جنـگ بـا وصـ     یـ ش انداختـه و مسـلمانان را چنـان تحر   یرا پ یو ،امبریپهمسر 

ر یـ مطـامع طلحـه و زب   یجـان در راسـتا   یدفاع از همسر آن حضرت پنداشـته و تـا پـا    را پیامبر

 (.403و 033، 297، 227، 3075د، یخ مفیش) دندیجنگ

متخصصان، هنرمنـدان و   یبرخ ،یاسالم یست که دشمنان جمهوریده نیپوش یز بر کسین امروزه

آن برخوردارنـد   یا رهبری یانقالب اسالم مخالفت با یبرا یکاف زهیانگ از استمداران برجسته را کهیس

                                                                        

 77طه، « قَالَ هَصُرْتُ هِمَا لَمْ يَِْصُرُوا هِو  فَقََِضْتُ قَِْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُْلِ. »3

 33 طه، 2.
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هـا  آن یو انتشار نظراتشان بـه معرفـ   یارسانه یبانیپشت ،ین المللیز بیجوا یو با اهدا ردهک ییشناسا

  کنند.یم یرا ط یرهبرسازند یو فراپرداخته 

 یمـدع  عمـومی  افکـار  شمندانیو اند کندیاد می ییاز گذشته به عنوان عصر طال عمومی غالباً افکار

مطبوعاتی یا یک گفتـار رادیـویی، کسـی از     ی هرگز دیده یا شنیده نشده که در یک مقالههستند که 

ز یـ گذشـته ن  یهـا تیمردم نسـبت بـه شخصـ    (.33، 3035)دادگران،  کند ییطرز زندگی سابق بدگو

 یافکـار عمـوم   یژگین ویدانند. هم پوشی میمشمول چشمو  را کمها وب آنیدارند و عنگرش مثبت 

هـای   مختلـف در دوره  یاسـ یس یهاو نظامها  شود انتقادهای شدید مردم به رهبران، دولتیموجب م

هـا بـا عنـاوین مطلـوب و در مقـام محـک بـرای         بعدی رنگ ببازد و حتی در مواردی از همان دولت

کند یفراهم م یروان تهاجمطراحان  یبرا یفرصت مناسبت یقابلن یا شود. برده   های خود نام جانشین

 یتیکفـا یب یبه إلقا یبه طور ضمن ،مردم یکنونت یوضع یینمااهیس د از رهبران گذشته ویبا تمجکه 

همچنان (. 3037، یی) صحراها کنترل کننداقدام کنند و طرز فکر مردم را نسبت به آن یحاکمان فعل

 إِذا وَ» ؛گفتنـد از ایمان به پیامبران پیشین سخن می در مقابل دعوت حضرت محمد انیهودیکه 

و چون بـه آنـان گفتـه     ؛وَراءَهُ هِما يَكْفُرُونَ وَ َُلَيْنا أَُْزِلَ هِما َُؤْم نُ قالُْا اللَّوُ أََْزَلَ هِما آم نُْا لَهُمْ قيلَ

خودمان نازل شده ایمان می امبریما به آنچه بر پد: گوینازل کرده ایمان آورید، میبه آنچه خدا ن شود

کند بهانه ایمان به پیامبر پیشـین  همچنان که ذیل آیه داللت می 3«.کنندیر آن را انکار میو غ آوریم

 .نداشت خاتمهدفی غیر از انکار و تضعیف پیامبر 

هـا  یر پهلـو یـ ر گذر زمـان در تطه یمطلب را مورد توجه قرار داده و درباره تأث این خمینیامام 

« نهضـت امـام  »جلد دوم کتاب  3074در سال  یوقتکند ینقل م ید روحانیدحمیس تذکر داده بودند؛

تشـرگونه فرمودنـد:    یبا حـالت  امام ،شان رفتمیا چند ماه در جماران خدمت ایک یو بعد از  شدمنتشر 

ن یـ سـاله ا  53ات ید و جنای. بروینی، خمینیها را. از اول تا آخر کتاب خم یساز ن قهرمانید ایرها کن»

د ی)حم« سازند!روان عادل نیها انوشنیک وقت از اید که ید و منعکس کنیاوریپدر و پسر را به دست ب

در سـالگرد   3077خـرداد   34 یز که در سخنرانین یمقام معظم رهبر(. 23. 3072گران، یو د یروحان

 :ه و فرمودنـد دهـه شصـت فراخوانـد    یهـا تیـ ق و واقعیفکر را به تأمل در حقـا  اهل امامارتحال 

ر یـ تطهر زمـان در  ذنقـش گـ  «. د و جـالد عـو  نشـود   یشه یم تا در دهه شصت، جایمراقب باش»
                                                                        

  73. بقره، 
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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      

برد. این قابلیت مقایسـه و تطهیـر و   چالش کشیدن جریان انقالبی کشور از قابلیت گذر زمان بهره می

 شود.فعلی را نیز شامل میتمجید تمام مدیران قبلی در برابر مدیران 

کـه بـا دعـوت     یزمـان  یها حتـ امبران بترسانند، آنیکردند مردم را از پیسران باطل همواره تالش م

برخوردار نبود خود را مظلـوم جلـوه داده و    یقابل توجه یشدند که از امکانات مادیم مواجه یامبریپ

 و هارون به قـومش گفـت کـه:    یف موسیبه منظور تضعفرعون ؛ کردندیم یامبر را خطرناک معرفیپ

ز همـه را از  یش نیقر 3،«ن ببرندیخواهند سرزمین شما را گرفته و آداب و رسوم شما را از ب ها مینیا»

ـ   یمـرد » عمـرو گفتنـد:  بنلیطف؛ آنان به ترساندندمی پیامبرک شدن به ینزد ن ماسـت  یکـه در ب

خته است. سخن او همچـون سـحر پسـر را از پـدر، و     یرا از هم گساجتماع ما را به هم زده و امور ما 

ات هـم بـه   لـه یم کـه تـو و مـردم قب   یـ م داریکند. ما از آن بیبرادر را از برادر و شوهر را از زن جدا م

 یچنان و یافکنن هراسیا« از او مشنو! یزیسخن مگو، و چ ین با وید. بنابرایسرنوشت ما دچار شو

خـود فـرو بـرد تـا      یهادر گوش یال قبل از ورود به مسجدالحرام پنبهیداد که طفر قرار یرا تحت تأث

  (.435، 2 ،3422،یلجزرا) امبر را نشنودیسخنان پ

جاد نفـرت از  یا ین فنون برایشود از مؤثرتریاد میز ین یسازمنین روش که از آن با عنوان اهریا

، فرد ظالم را محکوم کرده و به یکار عموماست که اف ین اساس مبتنیبر ا یسازمنیب است. اهریرق

 ین تصـور یداشته باشد. چنـ  یر منفیکه مورد ستم واقع شده تصو یدهد نسبت به کسیخود اجازه نم

امـروزه   (.32، 3035، یاسی)ال کندیه میرا توج یه ویعل ونتکاهد هم خشیت دشمن میهم از مشروع

را آمـاده   یعمـوم کننـد افکـار   یم یسع یو اسالم هراس 2یران هراسیااست یسج یبا تروگران سلطه

داشته باشد. همچنان  رشیمقاومت پذ انیو جر یاسالم یکنند تا نسبت به هر گونه برخورد با جمهور

کرده و  یست معرفیکمون از تررا خطرناک یاسالم یران، جمهوریا یل انقالب اسالمیها در اواکه آن

 کردنـد  یلـ یت از عـراق در جنـگ تحم  یـ حما یه عرب برایل اتحادیرا وادار به تشک یعرب یکشورها

ک یـ  مطـابق  ران اعـالم کردنـد کـه   یـ ز با خطرنـاک جلـوه دادن ا  ی(، امروزه ن30، 3034 نورد،ابانی)ب

                                                                        

 70طه،  «يُريُّانِ أَنْ يُخْرِجاكُمْ م نْ أَرْض كُمْ هِس حْرِه ما». 3
2. Iran Phobia 
3. Islam Phobia 
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ها ییکایسوم آمر کیاجرا شد « جیوگاوکمبری» یتوسط گروه نظرسنج 2332ه یکه در فور ینظرسنج

ز از بمبـاران  یـ هـا ن ییکـا یاز آمر یمیران هستند و نیا یان هستهموافق ترور مقامات ارشد و دانشمندا

 (.3073ج، یوگاوکمبری) کنندیت میران حمایا یاسات هستهیتأس

 یسـت کـه گـاه   بوده ا هار آنیتحق یران الهرهبقدرت نرم ف یتضع یدشمنان برا یهاتوطئهاز  یکی

رفتـار فرعـون   د. قـرآن بـه   شـو یبه شکل تمسخر و استهزاء انجام م یم و گاهیاوقات به شکل مستق

 یحضـرت موسـ   یح و فقـر مـاد  یر فصین، گفتار غییپا یگاه طبقاتیبا تمسک به جاکند که یاشاره م

ن استدالل کـه  یوسته با ایز پیش نیرامون او دور کند. کفار قریمردم را از پ تا 3کرد یر ویاقدام به تحق

ر قابل اعتمـاد جلـوه   یامبر را در انظار مردم کوچک و غیپ 2بزرگ نازل نشده است یچرا قرآن بر انسان

اد شده اسـت اسـتهزاء و تمسـخر    یقرآن از آن که در  یر رهبران الهیم تحقیرمستقیروش غ دادند.یم

 ای که صورت گیـرد  به معنای طلب تحقیر است با هر وسیله و« ء-ز-هـ»استهزاء از ریشه  هاست.آن

 (.257، 33، 3094 ،ی)مصطفو

مضحک،  یکاتورهایز، کاریتمسخرآم یهایطنز، شوخ یهاداستان ز طراحان تهاجم نرمیامروزه ن

ن مخاطبـان منتشـر   یانتشار برخوردار هستند خلق کرده و ب یز و ... را که از سرعت باالیآماشعار هجو

، سـاده و قابـل بـازگو کـردن     ن مختلف مردمیاقشار و سن یبراهدفدار و ن مطالب را یکنند. آنها ایم

، یرازیشـ ) داردیافـراد دشـمن را بـه خنـده وا مـ      یدهند که حتیرا بروز م یکنند و ابتکاراتید میتول

همگان  یاست و برا یل باالست که؛ اوالً ظاهرش خنده و شوخین دلی. کارکرد استهزا بد(73، 3033

که  یموارددر  یطراحان آن، حت یبه مقاصد اصل توجه بدون ل مخاطبانین دلیت دارد و به همیجذاب

به انتشار آن ادامـه  و تر پنداشته آن را برجسته یباز هم جنبه شوخ برندیم یپ هاآن یبه اهداف پنهان

ن ی، به همـ شودیآن در ذهن افراد م یب ماندگارطنز موجبا  یاسیام سیک پی یهمراه اًیندهند، ثایم

بـا  اند تا ردهطنزپردازان هموار ک و هارسانه یرا برا یقانون یرهایم مسامروزه دشمنان اسالم تما لیدل

 و پیـامبر ت یبـه خصـوص شخصـ    یمقدسات اسالم ،موهن یهالمیش فیکاتورها و نمایچاپ کار

 ینـ یهـا و رهبـران د  تیشخصرا نسبت به مخاطبان گرش نو ر کرده یتحقرا  یرهبران انقالب اسالم

                                                                        

جَاءَ مَعَووُ الْمَلَائ كَوةُ   أَمْ أَََا اَيرٌ م نْ هَذَا الََّذ ي هَُْ مَهِينٌ وَال يكَادُ يِِينُ، فَلَْْلَا أُلْق يَ َُلَيْو  أَسِْْرَةٌ م نْ ذَهَبٍ أَوْ » .3

 50و  52زخرف «. مُقََْرَِ ينَ

 03زخرف،  .«الْقَرْيَََيْنِ َُظ يمٍ رَجُلٍ م نَ  وَ قالُْا لَْْ ال َُزَِّلَ هذَا الْقُرْآنُ َُلى» .2
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 .ت کنندیریمد

 یخصوصـ  ینقاط مبهم در زنـدگ  یبرخ یینمابزرگامبران، یانفعال و کاهش اعتبار پ یگر برایوه دیش

را  یموسـ  یزنـدگ روبـرو شـد    یکه فرعون با دعـوت حضـرت موسـ    ین اساس زمانی. بر همبودآنان 

را  یقتلـ  یشـد و پـس از مـدت   یبرخوردار مـ  یت ویخوانده فرعون بود و از عناکه فرزندکرد  یادآوری

وَفَعَلْوتَ  ، قَالَ أَلَمْ َُرَهِّكَ ف ينَا وَل يًُّا وَلَِِثْتَ ف ينَوا م ونْ ُُمُورِكَ س ون ينَ    » ؛مرتکب شده و فرار کرده بود

را  ینبـوت و  یت و ادعـا یمعصومکرد  ین کار سعیاو با ا 3.«فَعْلَََكَ الََّ ي فَعَلْتَ وَأََتَ م نَ الْكَاف رِينَ

توانند بر مخاطبان تأثیر بگذارند کـه  یاست که کسانی م ین اصل مبتنیترفند بر ان یار سوال ببرد. یز

مـا بـه مـردان    » د کرده اسـت: یز تاکینه ارسطو نین زمیخوب معروفند. در ا یهااز نظر آنان به انسان

و  موضوع به ویژه زمانی که امکان دستیابی به حقیقت ینکنیم، ا تر اعتقاد پیدا می خوب بیشتر و آسان

کسب یقین میسّر نباشد به طـور حـتم درسـت اسـت. در چنـین مـواردی، شخصـیت مـردان خـوب،          

در خوب  یوقت نیبنابرا(. Robberts, 1984. P.25« )مؤثرترین ابزار، برای قانع کردن دیگران است

 شود.یاز دعوت او متأثر نم یسکجاد شود ید ایک رهبر تردیبودن 

قـدرت نـرم   ف یتضـع  یبه طور مداوم تـالش دشـمنان بـرا    دهد خداوندیات قرآن نشان میآ یبررس

از تنـوع   یالهـ  ف رهبـران یمقابلـه بـا تضـع    یقرآن یهاروش یول را ناکام گذاشته است، یرهبران اله

ـ ب. را به کـار بـرده اسـت    یروش خاصتوطئه دشمن  دفع هر یبرخوردار بوده و خداوند برا یادیز ان ی

 کند؛ین مییشتر تبین مطلب را بیاراهکار متناسب با هر توطئه 

إلقـا   یرگـذار یفهم مردم است. چرا که تاثو  یآگاهسطح ش ی، افزامقابله با إلقاء یبراقرآن روش 

دارد. در مورد مذکور خداونـد  یغلط وا م یریگجهیل و نتیها را به تحلشه در جهل مردم دارد که آنیر

ـ را مامشـکالت   سـت یآنـان ن  یه بدبختیما یم کند حضرت موسیل تفهیاسرائیبه بنن که یا یبرا ه ی

و آن قدر بر بالها و مشکالت مردم افزود که آنان ناچار شدند بـه حضـرت    ان کردیبمردم  یتذکر برا

لَويْهِمُ  وَلَمَّا وَقَوََ َُ » ؛ن خود و خدا واسطه قرار دهند تا بال را مرتفع کندیمراجعه کرده و او را ب یموس

                                                                        

 37و  33.شعرا، 3
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عامل  را پیامبرگر که منافقان یدر نمونه د 3.«الرِّجْزُ قَالُْاْ يَا مُْسَى ادْعُ لَنَا رَهَّكَ هِمَا َُهَُِّ ُ نَُّكَ

ف مردم را مورد توجه قـرار داده و بـه منظـور رفـع     یخداوند باز هم فهم ضع کردندیم یمعرف یبدبخت

 ؛ه خداونـد اسـت  یـ رسد از ناحیها مهر آنچه به آنن نکته آگاه کرد که یها را به ا، آنامبریتهمت از پ

ن یز کـه منـافق  یپس از جنگ احد ن 2.«َإِن تُص ِْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُْلُْاْ هَذ ه  م نْ ُ نُّ كَ قُلْ كُلًّ مِّنْ ُ نُّ  اللَّو »

از  یچیسـرپ  یبـرا نه را یزمدانسته و موجب کشته شدن مردم را با او  یهمراه و پیامبراطاعت از 

بـه مـرگ پرداخـت و بـه     نسـبت  مسـلمانان   نگـرش به اصـالح   کردند، خداوندیفراهم م آن حضرت

توانسـتند  یکه معتقدند مـ  یرگ باشد و کسانمکنترل  یمدعتواند یکس نم چیمسلمانان فهماند که ه

فَوادْرَُُوا َُونْ أََفُس وكُمُ    قُولْ  » ؛ز ندارندیشان دور کنند توان دفع مرگ خود را نمرگ را از همقطاران

ـر شکسـت  یـ ز که تحـت تأث یامبر را نیاز همراهان پ یاخداوند گفتار عده 0.«الْمَْْتَ إِن كُنَُمْ صَاد ق ينَ

ـ ار رهبرا جنگ به دست ما بود ایان که اگر اختین بیقـرار گرفته و با ا  ؛شـدند ن افـراد کشـته نمـ    ی

مان یاز ضعف ا یپاسخ نگذاشت و آن را ناشیب 4،«مْرِ شَيْءٌ مَّا قَُ لْنَا هَاهُنَايَقُْلُْنَ لَْْ كَانَ لَنَا م نَ األَ»

گر شـما  ؛ الَْْ كُنَُمْ ف ي هُيُْت كُمْ لََِرَزَ الَّذ ينَ كَُ بَ َُلَيْهِمُ الْقََْلُ إِلَى مَضَاجِع هِم ...» آنها دانسته و فرمود:

هاا خویش آنان مقدر شده بود به سوا قتلگاه هاا خود هم بودید کسان  که کشته شدن بر در خانه

د یـ جـاد ترد یا و پیامبرف ینش مردم نسبت به مرگ از تضعیات ضمن اصالح بین آیا 5«.رفتند م 

 ز فرمـود: یـ ن در رفع بهانه عدم نـزول فرشـته ن  یکرد. همچن یریآن حضرت جلوگ یوه فرماندهیدر ش

 یکه مالئکه را از چشم بشر بپوشاند و در پشت پرده غیب نهان دارد. چون بنا است اواّلً سنت اله »

شـود،   یمعنـا مـ   یگر امتحان بیب است و اگر بساط دنیا مبدّل به عالم شهادت شود دیمان به غیخدا ا

 یایـ قالب فرشته باشد حتماً مرد خواهد بود که فرسـتادن زن در سلسـله انب   در خدایامبر اً اگر پیثان

 ین فـرد یجه مانند همید لباس بر تن داشته باشد. در نتیباشد با یندارد. اگر در قالب مرد ییهی جاال

ن ی(. چنـ 347، 35، 3070، ییطباطبـا ) «نـدارد  یامبر آمده است و تفـاوت یشود که اکنون در قالب پ می

 یک إلقا را خنثیتاکتاز استفاده  توطئه مردم را باال برده و با برطرف کردن جهل مردم یآگاه یپاسخ

                                                                        

 304. اعراف، 3
93. نساء، 2

.
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 کرد.







                                                                        

 50، ذاریات«.هَلْ هُمْ قَْْمٌ طَاغُْنَ» .3

 79 طه، «.لَكَ مَُْْ ًُّا لَنْ تُخْلَفَوقَالَ فَاذْهَبْ فَ ِنَّ لَكَ ف ي الْحَيَاه ِ أَنْ تَقُْلَ لَا م سَاسَ وَإِنَّ ». 2
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ن ین که ایا یداند و برایش نمیب یارا هم بهانه یامران قبلیت از پیقرآن تمسک به گذشته و تبع

به روش خودشان به گذشته ارجاع داده و عملکـرد  ها را رد آنیبهانه را از دست منکران و مخالفان بگ

امبران ید که به پییگویکند که اگر راست مین استدالل میکشد و چنیها در گذشته را به چالش مآن

فَل مَ تَقَُْلُْنَ أََِِْياءَ اللَّوو  م ونْ   » د؛یکشـت یها را مها مخالفت کرده و آند پس چرا با آنیمان داریا یقبل

 .«كُنَُْمْ مُؤْم ن ينَقَِْلُ إِنْ 

ـ اند با خطرناک جلـوه دادن پ کرده یز که دشمنان سعین یدر موارد هـا دور  را از آنامبران مـردم  ی

کرده اسـت تـا    یاریامبران را یپ ودمخاطبان شناخته شده ب یخداوند با معجزات متناسب که برا کنند

دنبـال خطرنـاک جلـوه دادن حضـرت     ها وحشت نکنند. چنانکه بـه  نبوتشان اثبات شود و مردم از آن

ل شـناخته  ییاسـرا  یبن یکه برا یاکه ساحران آماده مقابله با او شدند خداوند با معجزه ی، زمانیموس

از  یاتیـ دن آیز با شـن یعمر ن بن لیطف 2مان آوردند،یا یبه موس یها را مقهور کرد و همگشده بود آن

ز یـ ربیعـه ن  بـن  ی عتبةل برایطف یه ماجرایشد، شبم اعجاز قرآن یتسل، امبریله پیکالم خدا به وس

بـه آن حضـرت    بود پیامبرم یاز خطرات تعال یش را که حاکیسخنان سران قر یش آمد که وقتیپ

پـس از   یرگـذار بـود کـه و   یات چنـان تاث ین آیا ،لت را قرائت کردصِّاز سوره فُ آیاتی پیامبر رساند

دانست بلکه معترف بود کـه  یآن حضرت را خطرناک نمم یبازگشت به سوا سران قریش نه تنها تعال

رد یسـازا وجـود دارد کـه اگـر عـرب آن را بپـذ       هـاا سرنوشـت   در کالم آن حضـرت اخبـار و پیـام   

 (.020 - 022، 3تا، یهشام، ب )ابن سعادتمندترین مردم خواهد بود

که  یه است. در جوامعها بودانسان یگذارار ارزشیامبران هم اصالح معیر پیمقابله خداوند با تحق

هـا را  یفروشـ شدند خداوند همه فخریم یگذارقدرت، ثروت و نسب ارزش یسطح یافراد با معیارها

 یمان به خدا را تنها مالک برتریو ا یزگاریو پره 0کرد یکرده و عزت را مختص ذات خود معرف ینف

 دانست.

                                                                        

 73. بقره، 3

 93طه، « فَأُلْق يَ السَّحَرَةُ سُجًَُّّا قَالُْا آمَنَّا هِرَبِّ هَارُونَ وَمُْسَى» 2.

 3منافقون، «. وَل لَّو  الْع زَّةُ وَل رَسُْل و  وَل لْمُؤْم ن ينَ وَلَك نَّ الْمُنَاف ق ينَ لَا يَعْلَمُْنَ» .0

 27حجرات، « إِنَّ أَكْرَمَكُمْ ُ نَُّ اللَّو  أَتْقَاكُمْ. »4
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 یه مومنان است که با تکراریف روحیاز تضع یرین مقابله قرآن، جلوگیز اولیدر مقابله با تمسخر ن

ـ با اشاره به تمسـخر همـه انب   یات متعددیرد. آیگین رفتار دشمنان انجام میجلوه دادن ا یو عاد  یای

ان ضمن دلـداری بـه رهبـران    ین بیا 3اند،کرده یادآوریروان باطل یوه را در پین شیت این عمومیشیپ

ه خـود را از  یـ ر خود را در موضع ضعف پنداشـته و روح ن هم که ممکن است رهبیمومنأس یاز  یاله

 ین هـم حاصـل  یشـ یامبران پیـ تمسخر پدهد که ینان میکند و به آنها اطمیم یریدست بدهند جلوگ

وَكَذَّبَ الَّذ ينَ م نْ قَوِْل هِمْ وَمَوا   » ؛اندتر بودهیها از دشمنان شما قون که دشمنان آنینداشته است با ا

 2.«مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّهُْا رُسُل ي فَكَيْفَ كَانَ ََك يرِ هَلَغُْا م عْشَارَ

 یجـذاب ن که استهزاء از ظاهر یاستهزاء است. به رغم ا حیقباست ت یکه مهمتر از اول یراهکار بعد

 دادهعـذاب   وعدهشمرده و به مرتکبان آن « منکر»و « ظلم»ق یبرخوردار است خداوند آن را از مصاد

هِئْسَ اال سْمُ الْفُسُْقُ هَعْوَُّ الْ ِيمَوانِ وَمَون لَّومْ     .....  يَا أَيُّهَا الَّذ ينَ آمَنُْا لَا يَسْخَرْ قَْمٌ مِّن قَْْمٍ» است؛

هـا  با آن ینیمجرمانه استهزاگران از همنش یو با آشکار ساختن چهره 0،«يََُبْ فَأُوْلَئ كَ هُمُ الظَّال مُْنَ

 .«ل مينافَالتَقعُُّ هَعَُّ الذ َّكري مَََ القَْمِ الظَّو» ؛است کرده ینه

 یدر اسالم مورد توجه قرار گرفته است که تمسخر مؤمنان و افراد عـاد  یاخطر تمسخر به اندازه

س خْرِيًّا حَََّى أََسَْْكُمْ ذ كْرِي وَكُنوَُم   فَاتَّخَذْتُمُْهُمْ» ؛شده است یاد خدا معرفیجامعه موجب غفلت از 

فراتـر نهـاده شـده و     یگـام  یجامعه اسـالم  یو در بحث مربوط به استهزاء رهبر 5،«مِّنْهُمْ تَضْحَكُْنَ

 ارتـداد  امبر برگردد موجـب یا پیکه به استهزاء خدا  یدر صورت أئمّه ز استهزاءیامبر و نیپ و خدا استهزاء

 (. 733، 43، 3079، ینجف) شناخته شده است

د یـ رسـد با یبه نظر مـ  نندز که دشمنان از ابهام موجود در گذشته رهبران استفاده کین یدر موارد

-نسبت به آن یشوند و اجازه داده نشود در افکار عموم داده پاسخ ان شده ویشبهات به شکل کامل ب

دفاع از خودش، گذشته خـود را بـه طـور     یبرا یحضرت موس مذکورجاد شود. در مورد یظن اها سوء

آیا ایـن کـه   »ین که ان کرده و از آن دفاع کرد. آن حضرت با مخاطب قرار دادن فرعون به ایکامل ب
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کـرد کـه    یاسـتدالل  3«نهـ    اا نعمت  است که منتش را بر من مـ   ساختهاسرائیل را بنده خود یبن

که در  یاتیجناد به خاطر یبا یندارد بلکه و یبر گردن موس ینیچ دیهمگان بفهمند فرعون نه تنها ه

همگـان را   گـو باشـد. موسـی   ی کشانده پاسـخ را به بردگ یگران انجام داده و قومیو د یحق موس

رسیدند و مادر موسی برای یل توسط فرعون به قتل مییاسرایا پیش کودکان بنه متوجه کرد که سال

نجات فرزندش او را به رود انداخت و او از همین طریق وارد دربـار فرعـون شـد. در ایـن رویـارویی،      

 یو یرفتن حضورش در کاخ فرعون، افکار عمومی را آگاه کرد که حضور اجبـار یپذ ضمن موسی

 .نشوداو شمرده  یبرا یدر کاخ فرعون نقطه ضعف

کـرد تـا اتهـام     یمعرفـ  یر عمـد یـ غ یالهئی را مسن کشته شدن فرد قبطیهمچن یحضرت موس

و فـرار   2،«قَالَ فَعَلَُْهَا إِذًا وَ أَََا م نَ الضَّوالِّينَ » ؛ن ببـرد یداد از بینسبت م یرا که فرعون به و تیجنا

ح داد که فـرارش از تـرس فرعـون بـوده     یگونه توضنیبود ا ینه ناسپاسخود را که از نظر فرعون نشا

اش که فرعون از ابهـام  ن و دفاع از گذشتهییبا تب ین موسیبنابرا 0.«فَفَرَرْتُ م نكُمْ لَمَّا ا فَُْكُم» ؛است

 ن برد.یف خود را از بینه تضعیبرد زمیآن بهره م

خـود   تیباشد حساسین ترفند میاز استفاده دشمن از ا یریگشیگر که ناظر به پید یراهکار قرآن

هـا نـه تنهـا    ستند کـه گذشـته آن  یزیم یطورامبران یپتهمت بود،  یهانهینسبت به رفع زمامبران یپ

 یامبریـ هم کـه پ  یباشد، در صورت آنان د مردم و نقطه قوتیینباشد بلکه مورد تأ یکینقطه تار یدارا

دار دعـوت مـردم شـده و در    ن کـه عهـده  یـ گرفت قبل از ایرار مدر معر  اتهام ق یل خاصیبه دال

کرد. یدا کنند آن را برطرف میپ یرد و دشمنان فرصت اتهام زنیقرار بگ یمعر  قضاوت افکار عموم

بـود   یانـت زنـدان  یوسف است؛ آن حضرت که به اتهـام خ یرفتار حضرت  ،رانهیگشین اقدام پینمونه ا

ولـ  آن حضـرت   اش صادر شد، یو دستور آزاد قرار گرفت یتوجه و ر خواب پادشاه موردیپس از تعب

فَلَمَّا » ؛ده بودندیدانست که دستانشان را بر یرون آمدن از زندان را منوط به روشن شدن مسأله زنانیب

-یوسـف نمـ  ی 4«.ُّ يَهُنَّجَاءهُ الرَّسُْلُ قَالَ ارْجَِْ إِلَى رَهِّكَ فَاسْأَلْوُ مَا هَالُ النِّسَْْةِ الالَّت ي قََُّعْونَ أَيْو  

امبر خدا بود یکه مشمول عفو شده است زندگ  کند، او که پ یخواست پس از آزادا به صورت مجرم

                                                                        

 22شعرا،  «وَت لْكَ َ عْمَةٌ تَمُنُّهَا َُلَيَّ أَنْ ََُُِّّتَّ هَن ي إِسْرَائ يلَ.»3

 23. شعرا، 2
 23. شعرا، 0
 53سف، یو. 4
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باشـد   یگذشـته مشـکوک   یک رهبـر دارا یدانست که اگر یمردم بود م یت و رهبریاش هدافهیو وظ

کـرد تـا نخسـت دربـاره      یل پافشارین دلیکنند. به همیاستفاده م یوف یتضع یاز آن برامخالفانش 

آزاد گردد و به  یاش با سر بلندگناه  و پاکدامنیعلت زندان  شدنش تحقیق شود و پس از اثبات ب 

 رفته شود.یک مصلح در جامعه پذیعنوان 

روش  یالهـ ف رهبـران  یدهـد کـه تضـع   ینشان م یات جاریها با واقعات قرآن و انطباق آنیآ یبررس

ه یـ به کا رفته اسـت امـروزه عل   یامبران الهیه پیکه عل ییهااغلب توطئهده است و مرسوم دشمنان بو

ن بـوده اسـت   یهم ا یف رهبریمقابله با تضع یوه قرآنیرند. شیگیز شکل مین یانقالب اسالم یرهبر

ـ یـ کننـدگان پ فیامبران دفاع کرده و تضعیگاه پیخداوند همواره از جاکه  پاسـخ نگذاشـته   یامبران را ب

 یدهد که رهبران انقالب اسـالم یهم نشان م یمقام معظم رهبر و خمینیره امام یرور سماست. 

-یچ وجه اجازه نمیبه ه یاز شخص خودشان را ندارند ول یت امت اسالمین که انتظار حمایرغم ایعل

و نفـاق   یکه با ظاهر ساز یپاسخ به کسان در امامدار کند. ه را خدشهیت فقیاعتبار وال یدهند کس

فرمودنـد:   شـود. یه اسـالم تبـاه مـ   یت فقیوال بودند با یمدع یند وله را قبول داریت فقیوال گفتندیم

 «دیـ زنین حرف را میشعر ایث الیب اسالم است و شما من حیب ائمه است، تکذیش تکذین معنایا»

ـ بنـا بـر تبع  شان ین بوده است که ایز این یره مقام معظم رهبری. س(393، 7 3097،ینیامام خم) ت از ی

که  یافتنهشان به دنبال یا یاند، حتچ مورد به دفاع از شخص خودشان نپرداختهیدر ه یاسالم یالگو

ه، ین قضـ یدر ا» فرمودند: 3097آذرماه  5 سخنرانی شد در ایجاد امامتوسط عنصر مطرود حضرت 

رفتـه   یمن سـتم  له به شخصئین مستصور کنند که به شخص ظلم شد. اگر در ا یممکن است بعض

از  یتیچ شـکا یگـذرم و هـ   یخودم به طور کامل م یکرده باشد من از حق شخص یظلم یباشد و کس

از شـما، از نظـام    یکـ یمن هـم مثـل   »کته را هم خاطر نشان کردند که ن نیا ی، ول«کس ندارم چیه

ـ . ا«دفـاع کـنم  د ین نظام بایه به عنوان ستون فقرات ایت فقیو از وال یاسالم ی، از رهبریاسالم ن ی

-یخـود مـ   یاز حق شخصاست که یره انبیهمان س یرهبرو ره امام یدهد که سیمالحظات نشان م

را  یکنند و امـت اسـالم  یباشد اغما  نم یم اسالمکاکه موضوع مربوط به حق ح یزمان یگذرند ول

مرسـوم  روش  هستند چرا کـه  یت از رهبرین مکلف به حمایخوانند، و البته مسلمیهم به دفاع فرا م

 ست.یف رهبر اسالم نیو انفعال در برابر تضعپاسخ گذاشتن یب قرآن

و  نـوع فتنـه  ، متناسب با یرهبرف یمقابله با تضع یوه قرآنیش ن نکته الزم است کهیاما توجه به ا
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 یبه عنـوان مثـال در صـورت    ؛بردیبهره م یمتعدد یهااز روشدهند یانجام مدشمنان که  یاهجمه

هـا  را نسـبت بـه آن   یافکـار عمـوم  تا دادند یخطرناک جلوه م یرا افراد انامبری،  پدیتوح که دشمنان

رخـواه جامعـه   یهـا خ ثابت شـود کـه آن  ها اثبات شود تا ن بود که نبوت آنیاراه دفع فتنه کنند ن یبدب

ـ   ند بلکه به دنبال سعادت انسانیآیهستند و نه تنها خطر به حساب نم گـان  بزر یها هسـتند، امـا وقت

 یامبر داشتند خداوند از اغرا  شخصـ یدر متهم کردن پ یبا دادن اطالعات غلط به جامعه سع یقوم

ـ آنان، آن یح بر دشمنیو با تصر داشتهآنان پرده بر یهانهیو ک کـرد،  یمـ اعتبـار  یها را در نظر مردم ب

دفـع فتنـه    یو بـرا  داد،یش مـ یافزاسطح دانش و اعتقادات مردم را  ،دشمنان ینطور در دفع إلقایهم

 یجه گرفت که الگویتوان نتیمن یداد. بنابراید قرار میشتر مورد تأکیرا ب یاخالق یهاارزش ،تمسخر

 یهـا تواند تمـام روش یبرخوردار است که م یخاص ییایاز پو یجامعه اسالم یرهبر قرآن در دفاع از

 یدگیـ چیپ توجه بهو با  یگاه رهبریو جات یتوجه به اهمبا حال  دشمنان را پوشش دهد. یزیانگفتنه

ـ ، امروزه ایف قدرت نرم رهبریدشمنان در تضع یهاروش  یان ضـرورت وجـود دارد کـه مجموعـه    ی

و هوشـمندانه   یبه صورت علمتوطئه دشمنان را در مقابل  یگاه رهبریدفاع از جاجاد شده و یا یعلم

دن بـه  یدشـمن را در رسـ   ،غلـط ک اقـدام نادرسـت و دفـاع    یل که ممکن است ین دلیبد .دهدانجام 

به  3093که در فتنه سال  یدر خصوص کسانز ین یکند. همچنان که مقام معظم رهبر یاریاهدافش 

دادند مـورد   یانجام م یرقانونیغ یرفتارها ،تیدفاع از وال یراکه برا  یشان اهانت کرده بودند کسانیا

 یام در اجتماعات کسـان  ر من بارها نگفتهمگ»فرمودند:  3093ر یت 23 یدر سخنران خطاب قرار داده و

 ....کنـد.   ین دشمن را خوشحال میز داشته باشد؛ چون ایآم د رفتار خشونتیچ کس نبایکه مخالفند، ه

د اهانـت بـه   یـ مثالً فر  کن - آورد به زبان آوردند یکه خون شما را به جوش م یک حرفیاگر  یحت

ـ ا پاره کردنـد، با یاگر عکس مرا هم آتش زدند و  ،دید صبر و سکوت کنیباز هم با - کردند یرهبر د ی

است کـه در   یوه قرآنین شیهم یدر راستا یمقام معظم رهبر یاز سو یدین تأکی. چن«دیسکوت کن

دشـمنان   یزیرهبرسـت  یهاوهید شیدست دشمن داده شود. بلکه ابتدا بابه د بهانه ینبا یدفاع از رهبر

 مقابله با آن اتخاذ شود. یمانه متناسب براشود و سپس روش عال یو بررس ییشناسا

د اما به طـور  یآیبه حساب م ین دفاعیضرورت چن یه و معرفیدر ارا یپژوهش حاضر گام کوچک

 یشناسمعطوف به دشمن یهامتعدد به خصوص با نگرش یهاشمندان عرصهیاز است که اندیمسلم ن

 ن نگرش اقدام کنند.یدر نقد و ابرام ا
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