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 چكیده
 ابزارهای از -جوانان ويژهبه -مردم افزون روز استفاده و تکنولوژی پیشرفت با امروزه

 از ایگسترده حمالت با اسالمی کشورهای مجازی، فضای چونهم پیشرفته ارتباطی
 گسترده حدیبه تهديدها و حمالت اين .هستند مواجه خارجی و یدشمنان داخل سوی
 نبرد و جنگ اين در. اندکرده تعبیر نرم جنگ به آن از رهبری مقام معظم که است

 اسالمی جمهوری ويژهبه -اسالمی کشورهای تمامی کندايجاب می ضرورت مجازی،
 ترينمهم از يکی ساسا بر و موجود هایو ظرفیت امکانات از استفاده با -ايران

. بپردازند حمالت اين برابر در دفاع به -غیر عامل پدافند يعنی -دفاعی هایاستراتژی
 در آن هایروش از يکی که است افزار نظامیجنگ بدون دفاع نوعی عامل غیر پدافند

 فضای .است مجازی فضای موجود در هایظرفیت از استفاده افزاری،نرم حمالت
 نیروهای آموزش شبهات دينی، به پاسخ دينی، معارف تبلیغ برای بیمناس بستر مجازی

 و ها نقش حکومت میان اين در. است شريعت و دين حوزه در کاردان و متخصص
 شرعی اساس مبانی بر توانمی که طوریبه ؛است بیشتری اهمیت واجد دينی نهادهای

 اين حوزه در فعالیت وجوب و لزوم به حکم مجازی، فضای حوزه در عامل غیر پدافند
فضای  هایظرفیت نرم، جنگ در عامل غیر پدافند تبیین از بعد پژوهش اين در. نمود
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 که امروزه حاصل شد نتیجه اين و هگرفت قرار بررسی مورد دينی آموزش حوزه در مجازی
 از اين نوع و شده محسوب دين دشمنان برابر در دفاع نوعی مجازی فضای در دينی آموزش
 توانتا جايی که می است شده تبديل الزم امر يک به مجازی فضای حوزه در هافعالیت

 .است دينی نهادهای وها حکومت عهده بر فريضه اين در نقش ترينمهم گفت
 مجازی فضای ،دينی نهادهای ها،حکومت عامل، غیر پدافندجنگ نرم، : واژگان کلیدی

 مقدمه
 ترسیم خود اهداف به رسیدن برای گرسلطه کشورهای امروزه که هايیراه از يکی
 به توانمی آن از که است نرم حمالت با اسالمی هایحکومت براندازی اند،کرده

 سازماندهی و يافته تغییر نظامی ادوات و ابزار جنگ اين در ؛نمود تعبیر نرم جنگ
 جنگ اين در وارده جراحات و هاآسیب؛ لذا است شده سخت جنگ از ترپیچیده آن

 از ترسهمگینممکن است  اما نشود مشاهده -امر ابتدای در -موارد بعضی در دشاي
 گزاف هایهزينه صرف بدون مهاجم کشورهای که به اين دلیل باشد سخت جنگ
 مسلمان هایملت روان و روح مکارانه، راهکارهای انجام با و سخت جنگ از ناشی

. دهندمی تغییر مروربه را آنان زندگی روش و رفتاری الگوهای و گرفته اختیار در را
 .است اسالمی هایحکومت تهديد حال در جدی خطری بنابراين

 حمالت با مقابله برای الزم است -حکومتی هر در -دفاعی استراتژی مطابق با
 اين در که دفاعی راهکارنوع  ؛داد قرار مدنظر دفاعی راهکاری دشمن،ی هاهجمه و

 .است نرم جنگ حوزه در عامل یرغ پدافند ،شده است ارائه پژوهش
 انجام نظامی افزارجنگ بدون که است دشمن برابر در دفاع از نوعی 1عامل غیر پدافند

 ابزار با گرفته قرار دشمن سوی از هجمه و تهديد مورد که کشوری ،دفاع نوع اين در ؛گیرد می
  .نیست تسلیحاتی و جنگی بزارا از استفاده به نیازی و کندمی دفاع نرم حمالت مقابل در نرم دفاعی

                                                           
1. Passive Defense 
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 خنثی برای دشمن ابزارهای همان از دفاع از نوع اين در توانمی ،ديگر عبارتبه
 .نمود استفاده او حمالت کردن

 مجازی فضای اسالمی، کشورهای به زدن ضربه برای دشمن ابزارهای از يکی
 هشبک يک توسط که طوریبه است همگان دسترس در و آزاد فضا ؛ ايناست

 که فضايی اين از دشمن وقتی. کندمی متصل يکديگر به را کاربر چندين اينترنتی
الزم  کند،می استفاده نیست آن در هاداده و اطالعات نوع نظر از محدوديتی هیچ

 بررسی را راهکارهايی آن، نوع با متناسب و دشمن نرم حمالت با مقابله برای است
 .نمود اعمال و

 فضا اين از استفاده با توانمی که راهکارهايی ترينبخشاثر و بهترين از يکی
 افزارینرم دفاع عامل غیر پدافند مبانی اساس بر و برد کاربه دشمن حمالت دفع برای

 حوزه شبهات به پاسخ و دينی هایآموزش داد، انجام دشمن نرم تهاجم مقابل در
 در متخصص افراد تربیت چونهم مقدماتی به امر اين که است فضا اين در دين

 و هاحکومت متوجه امر ابتدای در تکلیف و وظیفه اين؛ داردنیاز  دين حوزه
 .است -علمیه هایهحوز چونهم -دينی نهادهای

 اسالمی کشورهای با مقابله در دشمن رويکرد تغییر بیان از بعد پژوهش اين در
 پدافند را تهاجم اين با همقابل راه بهترين امروز، دنیای در حمله و تهاجم نوع تبديل و

 حکم قرآنی، آيات به استناد ضمن و کرده عنوان مجازی فضای حوزه در عامل غیر
 راهکار بهترين که شده بیان و داده عرصه اين در دشمن با مقابله و دفاع وجوب به

 در دينی معارف تبلیغ و تخصصی هایآموزش نرم، جنگ اين در عامل غیر پدافند
 هایحکومت شريفه، آيات از استنباط با توانمی نتیجه در است؛ مجازی فضای

 و آموزشی هایبرنامه اجرای و ريزیبرنامه به ملزم را دينی نهادهای و اسالمی
 .نمود عرصه اين در تبلیغی
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 مبانی نظری پژوهش
 جنگ نرم .1

 برای گرسلطه کشورهای از بسیاری امروزه که است مهمی موضوعات از 1نرم جنگ
 اجرايی حال در و داده قرار خود کالن هایبرنامه در را آن ،هدف رهایکشو تسخیر

 ابزار با که است تبلیغاتی و روانی اقدامات شامل اين نوع جنگ. هستند آن کردن
 تفاوت عمده و دهدمی قرار هدف مورد را خاصی گروه يا جامعه مجازی، پیشرفته

 .است نظامی هایسالح از استفاده عدم سخت جنگ با آن
 ابزارهای و تبلیغات از شده طراحی و دقیق استفاده نرم جنگ ،ديگر تعبیربه
 احساسات، سیاست، فرهنگ، عقايد، بر ثیرگذاریتأ منظوربهاست که  آن به مربوط

 موجب که هايیشیوه به توسل باو  دشمن فکری مختصات و رفتار تمايالت،
 .گیردر می، مورد استفاده قراشودمی ملی امنیت مقاصد پیشرفت

 نوع اين در ؛شودمی گفته درون از فروپاشی به سیاسی فرهنگ در نرم جنگ
 هایحلقه ایرسانه و فرهنگی ابزار با دشمن بلکه ندارد وجود فیزيکی درگیری جنگ
 2.داردمی وا شکست و انفعال به را رقیب و کرده سست را هدف کشور فرهنگی و فکری
 از بعد که بود سخت جنگ -غالباً  -میالدی 1945 سال تا هاجنگطور کلی، به

 رقابت از جديد ایدوره غرب، و شرق بلوک به جهان شدن دوقطبی به توجه با آن
 .شد مشهور 3سرد جنگ به که شد آغاز سابق شوروی و آمريکا میان

 عین در -ابرقدرت دو آن طی که بود نرم و سخت جنگ از ترکیبی سرد جنگ
 .کردندمی پرهیز يکديگر با مستقیم يیرويارو از -سخت تهديدهای

                                                           
1. Soft War 

 .65 .ص ،1392 حاتمی، و ملکی. 2
3. Cold War 
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 ،سرد جنگ يافتن پايان و میالدی 1991 سال در سابق شوروی فروپاشی با
 سرد جنگ دوران و جهانی جنگ دو تجارب از استفاده با آمريکا در جنگ کارشناسان

 اهداف به کشورها ساير در مستقیم دخالت بدون و کمتر هزينه با شودمی که دريافتند
 .شودياد می نرم جنگ به جهان سیاسی ادبیات دراز اين مقوله  که يافت دستاقتصادی  وسیاسی 

 حال عین در و ترينهزينهکم و کارآمدترين مؤثرترين، -امروزه -نرم جنگ
 که طوریبه است؛ کشور يک ملی امنیت علیه جنگ نوع ترينپیچیده و ترين خطرناک

 گفت توانمی؛ بیاندازد خطر به را ملت يک معنوی و فکری هایزيرساخت تواندمی
 از بیشتر -ايران اسالمی جمهوری ويژهبه -اسالمی کشورهای در تهاجم اين امروزه

 .شودمی مشاهده کشورها ساير
 :فرمايندمی ارتباط اين در رهبری معظم مقام

 از ما که است نرمی جنگ همان آمريکا، هاآن رأس در و استکبار دنیای
  1.کرديم بحث آن ربارهد قبل سال چند

 ايران اسالمی جمهوری با مقابله در دشمن ناتوانیتوان را می مطلب اين دلیل
 .کرد عنوان سخت جنگ در

 فرهنگی عیارتمام جنگ يک به دست دشمن و کرده تغییر تهاجم مدل بنابراين
 اين ابزارهای از يکی. دارد را خود خاص ابزار نیز تهاجم و جنگ اين ؛است زده

 .است مجازی فضای از دشمن استفاده ،هاجمت
 طوریبه ؛است کامپیوترها از ایشبکه محیط يا الکترونیکی محیط يک مجازی فضای

 جهان بعدیسه هایواقعیت و اشیاء دارد سعی بصری و سمعی هایجلوه از استفاده با که
  2.است نیزمابی و مکانیبی فضا اين بارز خصوصیات از .کند سازیمشابه را واقعی

                                                           
 .1393 تیر 16. مقام معظم رهبری، 1
 .231 ، ص.1381 منتظرقائم،. 2
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 بدل و رد نوشتاری و تصويری صوتی، پیام نوع هر اطالعاتی باز فضای اين در
 وجود هاداده نوع و زمان مکان، نظر از فضا اين در محدوديتی هیچ و گرددمی

 سوء تبلیغات برای ایگسترده عرصه تواندمی محدوديت عدم دلیلبه فضا اين ؛ندارد
 .باشد دشمن طرف از

را چنین  مجازی فضای در نرم جنگ بسیجیان با ديدار در بریره معظم مقام
 کنند:ترسیم می

 اين گسترش با هم روزروزبه و است وسیعی بسیار عرصه يک نرم جنگ
 جنگ از ترخطرناک هم خیلی و شودمی ترگسترده دارد مجازی فضای
 1.است سخت

 بايد که است انکارناشدنی یواقعیت مجازی فضای عرصه در نرم جنگ ،بنابراين
 و نخبگان دستبهنیز  کار چاره؛ انديشید ایچاره تهاجم اين برابر در دفاع برای

 هایحوزه و هادانشگاه در که نخبگانی ؛است جامعه فرهنگی و دينی ورانانديشه
 مشغول -العالمیة المصطفی جامعة چونهم -آن به وابسته نهادهای و علمیه

 .هستند آموزیعلم
 فرمايند:در ارتباط با لزوم اين دفاع می رهبری معظم مقام

 به. هستیم جهادی چنین يک حال در ما هستیم؛ نبردی چنین يک حال در ما
 ما تقوای به کنند،می حمله ما مردم بصیرت به کنند،می حمله ما مردم ايمان
 خطرناک گوناگون هایويروس کنند،می حمله ما اخالق به کنند،می حمله

  2.کنیم دفاع بايد کنیم؟ کار چه ما کنند؛می پراکنده ما میان رد را معنوی

                                                           
 .1395 آذر 3. مقام معظم رهبری، 1
 .1394دی  14. همان، 2
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 در عامل غیر پدافند نرم، تهاجم اين در دفاع حلراه بهترين رسدمی نظربه
 که است اين توجه قابل نکته؛ است استدالل و تبیین نیازمند که است مجازی فضای
 و داشته نیز زدارندگیبا جنبه دفاع، بر عالوه مجازی فضای در عامل غیر پدافند

يت موجب  ترويج و نرم حمالت از دشمن شدن منصرف نظام، درونی قوای تقو
 .گرددمی جديد ابزار از استفاده با دنیا سراسر در اسالم فرهنگ

 عامل غیر پدافند .2
 ضروری اسالمی کشورهای در آن وجود امروزه که دفاعی هایاستراتژی ترينمهم از يکی

 است: شده تشکیلزير  واژه دو از عامل غیر پدافند ؛است عامل غیر ندپداف شود،می محسوب
  1ضد. و مخالف معنایشود بهگفته می« پاد»که در برخی منابع به آن  «َپد» -
  2پیکار. و جنگ دشمنی، خصومت، حمله، معنایبه« آفند» -
 اين؛ حمله مقابل در دفاع معنایبهکه مرکب از اين دو واژه است  «پدافند» -

 کارگیریبه مستلزم که شودگفته می اقداماتی به مجموعه -اصطالح در -هواژ
 ورود از جلوگیری منظوربه تاکتیکی هایروش و امکانات و وسايل تمامی
  3.گردددشمن منجر می انهدام و جغرافیايی حريم به دشمن

 :است شده قسیمزير ت قسم دو به امنیتی و دفاعی اصطالح در پدافندطور کلی؛ به
 نظامی حمله و جنگ زمان در که است پدافند از نوعی عامل پدافند .1

 ابزار از استفاده با هدف کشور که صورت بدين دهدمی نشان را خود
 4.کندمی مقاومت و ايستادگی دشمن مقابل در نظامی تسلیحات و جنگی

                                                           
 .1227، ص. 2، ج1387. انوری، 1
 .132. ، ص1. همان، ج2
 .17 ، ص.1392 رزمی، . توکلی و3
 .43، ص. 1390 اعتمادی،. 4
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 نظامی تهاجم و جنگ که است صورتی در عامل غیر پدافند .2
 و افزارجنگ از -بالطبع -که نباشد کار در است ممکن بالفعلی

   1.شودنمی استفاده نظامی دفاع هایروش و تسلیحات

 عنوانبه که عامل غیر پدافند امور در ابالغی هایسیاست متن به مراجعه با
کید مورد رهبری معظم مقام توسط نظارتی و تقنینی اجرايی، هایدستگاه راهنمای  تأ

 :است شده تعريف طوراين ملغیرعا پدافند است، گرفته قرار
 کاهش بازدارندگی، افزايش موجب که مسلحانه غیر اقدامات مجموعه

 تسهیل و ملی پايداری ارتقای ضروری، هایفعالیت تداوم پذيری،آسیب
 2.گرددمی دشمن نظامی اقدامات و تهديدات مقابل در بحران مديريت

 که يافت دست توانمی نتیجه اين به منطقه و دنیا تحوالت به نگاهی با
 را هاحکومت 3نیابتی هایجنگ از استفاده با کهاين بر عالوه مستکبر کشورهای

 با خود مستقیم مقابله و مبارزه روش اما کنند؛می فیزيکی برخوردهای درگیر
 اين ؛اندآمده اسالم با جنگ به نو روشی با و داده تغییر را اسالمی هایحکومت

 يک معنوی هایزيرساخت تواندمی شودمی تعبیر نرم جنگ به آن از که جنگ
 با عامل غیر پدافند دشمن، تهاجم از نوع اين در. بکشاند نابودی به را ملت

 که پردازدمی حمالت اين با مقابله راهکارهای ارائه به مدون و دقیق ريزیبرنامه
 هایخشب در آن هاینمونه که است مهمی روايی و قرآنی مبانی دارای امر اين

 .شودمی بیان بعدی

                                                           
 .15 ، ص.1388 فردرو،. 1
 .1389بهمن  29. مقام معظم رهبری، 2

3. Proxy War 
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 مجازی فضای .3
 ؛دهدمی رخ آن در کامپیوتری ارتباطات که فضايی از است عبارت مجازی فضای

 اولین واژه اين. گردندمی متصل يکديگر به اينترنتی شبکه يک با کاربران که طوریبه
 .گرفت قرار استفاده موردمیالدی  1982 سال در  1ونگیبس ويلیام توسط بار

 پديد هايیرايانه اتصال از که است تخیلی فضايی گیمسبون برای مجازی فضای
 متصل هم به را جهان در اطالعاتی منابع و هاماشین ها،انسان تمامی که است آمده

  .کرده است
 آن امتداد در و ارتباطات با زمانهم صنعت گسترش و ظهور باطور کلی، به

 زندگی عرصه در جديدی فضای جهانی، عاتیاطال و ارتباطی شبکه عنوانبه اينترنت
 ياد آن از فضای دوم و فضای عاملی چونهم عناوينی با توانمی که آمد وجودبه

 در حتی و هادولت ارتباط نحوه در شده باعث اطالعاتی باز فضای همین 2؛کرد
 .بیايد وجودبه بزرگی تحولنیز  کشورها میان تخاصم نحوه

 جنگ از و داده تغییر را درگیری و جنگ مدل امروزه کهست ا بوده نحویبه تحول اين
 پیشرفته ابزار از استفاده با دشمن نرم، جنگ اين در. است گشته بدل نرم جنگ به سخت

 اين از و کندمی حمله ديگر کشورهای به است، بروزرسانی حال در که امکاناتی و
 اين در دشمن. سازدمی ردوا را خود تهاجمات ترينسهمگین کنترل، بدون و باز فضای

 فکری های زيرساخت بیشتر، وسعت و کمتر هزينه يا مجازی فضای در نرم حمالت
 .کندمی دور انقالبی و دينی هایآرمان از را هاآن و گرفته هدف را -جوانان ويژهبه -مردم

                                                           
1. William Gibson 

 .45، ص. 1390. عاملی، 2
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 و حمالت اين با مقابله برای و بوده هوشیار بايد اسالمی کشورهای ،بنابراين
 در دفاع مبنای که راهکاری مؤثرترين رسدنظر میکه به کنند ريزیبرنامه تتهاجما

 .است عامل غیر پدافند است، تهاجمات اين برابر
 دارای سخت جنگ مانند نیز نرم جنگ در عامل غیر پدافند کهاين به توجه با
 قرار ارزيابی مورد دفاع از نوع اين اصول بايد است، اساسی راهکارهای و مبانی
 را دشمن برابر در دفاع نحوه تهاجم، و حمله نوع به توجه با عامل غیر پدافند ؛بگیرد

 .کندمی اجرا و طراحی
 عامل غیر پدافند دکترين منظر از حلراه بهترين آمده عملبه تحقیقات مطابق با

 عنوانبه مجازی فضا هایظرفیت از استفاده حمالت، نوع اين برابر در دفاع برای
 بر عالوه مجازی فضایاست؛ لذا  متخصص افراد تربیت و دينی ائلمس آموزش

 افراد تربیت و تبلیغ برای مناسب محیطی است، دشمن نفوذ بازبرای فضايی کهاين
 .است دينی نظر از

 هاسازمان زمینه اين در و گشته بدل دين ضروريات از يکی به مسئله اين امروزه
 از توانندمی -علمیه هایحوزه و هادانشگاه ا،هآموزشگاه ويژهبه -دينی نهادهای و

 مردم میان در دينی فرهنگ بیشتر چه هر توسعه و رشد برای عظیم ظرفیت اين
 و نرم جنگ در عامل غیر پدافند راهکارهای ترينمهم از يکی اين ؛کنند استفاده

 .است مجازی فضای حوزه حمالت
ی آن محسوب شده و در ادامه که نوآور پژوهش اين مهم بسیار های بخش از يکی
 .است مجازی فضای در عامل غیر پدافند قرآنی مستندات بیان شود،بیان می

 مجازی فضای حوزه در عامل غیر پدافند قرآنی ادله
 فضای حوزه در عامل غیر پدافند وجوب و ضرورت بر قرآنی دلیل دو بخش اين در

 شود:اشاره می مجازی
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 آیه نفی سبیل .1
 :فرمايدمی کريم قرآن

ِذیَن » ُصوَن  اَلَّ َبَّ هِ  ِمَن  َفْتح   َلُكْم  َکاَن  َفِإْن  ِبُكْم  َیَتَر َلْم  َقاُلوا الَلَّ
َ
 َکاَن  َوِإْن  َمَعُكْم  َنُكْن  أ

یَن  َلْم  َقاُلوا َنِصیب   ِلْلَكاِفِر
َ
هُ  اْلُمْؤِمِنیَن  ِمَن  َوَنْمَنْعُكْم  َعَلْیُكْم  َنْسَتْحِوذْ  أ  َفالَلَّ

هُ  َیْجَعَل  َوَلْن  اْلِقَیاَمةِ  مَ َیْو  َبْیَنُكْم  َیْحُكُم  یَن  الَلَّ   1؛«َسِبیالً  اْلُمْؤِمِنیَن  َعَلی ِلْلَكاِفِر
 ظفری و فتح شما برای چهچنان شمايند؛ حال مراقب و نگران که هستند آنان منافقان

 هاآن به ،رسد ایبهره و فتح را کافران اگر و بوديم شما با ما آخر نه: گويند، آيد پیش
گاه مسلمانان اسرار به را شما ما هن: گويند  نگهداری مؤمنان آسیب از را شما و کرديم آ

 کافران برای گاههیچ خداوند و کند حکم آنان و شما میان قیامت فردای خدا پس نموديم؛
 .نمود نخواهد باز طتسل راه ايمان اهل به نسبت

یَن  هُ اللَّ  َیْجَعَل  َوَلْن » محل بحث، فراز که داشت توجه بايد البته  َعَلی ِلْلكاِفر
  2است. شده معروف سبیل نفی آيه به فقها میان درکه  است« َسبیالً  اْلُمْؤِمنیَن 

 عامل غیر پدافند مسئله با و شده عنوان شريفه آيه اين در که واژگانی ترينمهم از يکی
  3شده بیان راه معنایاست که به« سبیل»در حوزه فضای مجازی مرتبط است، واژه 

 با که معنايی آن اما 4؛است آمده نیز حجت معنای به تفسیری آثار برخی در ندهر چ
 اندکرده مطرح را آن مفسرين غالب که است معنايی همان است ارتباط در بحث محل

                                                           
 .141. نساء، 1
 .7 .ص ،1404 کاشانی،. 2
 .223 .ص ،3ج ،1412 قرشی،. 3
 .150ص.  ،2ج ،1404 جرجانی، حسینی. 4
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 است معنايی بهترين نفوذ راه و تسلط معنای لذا 1؛است نفوذ راه و تسلط معنای آن و
 در عامل غیر پدافند بحث در استدالل برای و نمود برداشت لغت نظر از توانمی که

 .جست استناد آن به مجازی فضای
 امور به اشاره سبیل نفی آيه که اندشده اين به قائل فقها و مفسرينچنین هم

 که صورت بدين 2؛است احکام تشريع و قانونگذاری مقام شامل و دارد تشريعی
 بر کفار تسلط سبب که حکمی اسالمی، احکام تشريع مقام در متعال خدای

 کفار تسلط نوعیبه که را حکمی نبايد نیز مسلمانان لذا نکرده؛ جعل شود مسلمانان
 .دهند قرار کفار سلطه زير در را خود و سازند منعقد دارد، دنبالبه را

از نظر قواعد ادبیات « سبیل» کلمه کهاين به توجه با مفسرين از ديگر برخی
 و داده آيه به بیشتری عمومیت کند،می عموم افاده و است نفی سیاق در نکرهعرب، 

 منطق نظر از تنهانه کفارکه  شودمی استفاده چنین آيه اين از که اندشده اين به قائل
 پیروز و غالب ايمان، با افراد برهر نظر  و اقتصادی فرهنگی، نظامی، نظر از بلکه

 در را شريفه آيه اين توانمی تفسیری نگاه اين به توجه با بنابراين 3؛شد نخواهند
 .نمود جاری اسالمی نظام رايج مسائل یتمام

های نظام ديگر و ايران اسالمی جمهوری که مسائلی ترينمهم از يکی امروزه
 انجام مختلف ابزار با که تهاجمی ؛است «فرهنگی تهاجم»مسئله کرده، درگیر را اسالمی

 به را -جوانان ويژهبه -مردم معنوی و فکری زيربنای نامحسوس صورتبه و گیردمی
 چونهم قرآنی مبانی اساس بر کندمی ايجاب ضرورت نرم جنگ اين در .کشاندمی نابودی

 در آن بر عالوه و گرفته قرار ارزيابی مورد هاهجمه اين برابر در نرم دفاع سبیل، نفی آيه
 .است نرم جنگ هحوز در عامل غیر پدافند حوزه در تحوالت نیاز به وقوع عرصه اين

                                                           
 .116 ، ص.5ج ،1417 طباطبايی،. 1
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 که به اين دلیل است؛ مبنايی، دينی نهادهای و هاحکومت نقش میان اين در
های نمونهاز  که علمیه هایحوزه و هادانشگاه چونهم دينی نهادهای و هاحکومت

 و مجازی فضای در آموزش با تواندمی است، العالمیة المصطفی مهم آن جامعة
 و حمالت دينی، علوم و مجازی فضای حوزه دو در متخصص افراد تربیت

 باز فضای اين در را دينی فرهنگ آن بر عالوه و کرده خنثی را دشمن تهاجمات
 سراسر در -خارجی طالب حضور به توجه با و ظرفیت اين از استفاده بااطالعاتی 

 .کند فرهنگی عرصه در آفند نوعی به تبديل را پدافند و کرده گسترده -جهان
   کشور، در دينی نهادهای میان در که است زيادی اهمیت ایدار مطلب اين
 ؛است برخوردار -نحو حداکثریبه -امکان اين از العالمیة المصطفی جامعة

 ايرانی طالب میان ارتباط نحوه و ايرانی طالب توان از برخورداری با نهاد اين کهمضافًا اين
 .باشد داشته اسالمی جمهوری نظام اهداف پیشبرد در مؤثری نقش تواندمی خارجی و

 داشتند، اين مجموعه طالب با که ديداری در رهبری معظم مقامدر همین ارتباط 
 فرمودند: برشمردند، اسالمی -علمی المللیبین جامعه اولیه هسته را که شهر قمضمن آن

 علوم فراگیری موازاتبه مختلف، ملل هایفرهنگ با متقابل آشنايی
  1شناخت. قدر را آن بايد که است بزرگی فرصت اسالمی، بخشسعادت

 که بايد از است یفرصت را اين نهاد علمی در دنیا سراسر طالب حضور ،بنابراين
 نام دينی و فرهنگی آفند عنوانبه آن از توانمی که فرصتی ؛نمود را استفاده نهايت آن

 .کرد خارج را نآ پدافندی حالت از و برد
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 مجازی فضای در عامل غیر پدافند وجوب رب سبیل نفی آیه داللت -
 بر کفار تسلط عدم بودن مبنايی در آن مؤثر نقش و سبیل نفی آيه تبیین از بعد

بی داللت به بخش اين در مسلمانان،  در عامل غیر پدافند بر شريفه آيه اين وجو
 اين در تبلیغی و آموزشی هایفعالیت بر دينی نهادهای الزام و مجازی فضای

 .شودداخته میپر فضا
 نیز و 1آن مصاديق و معانی گستردگی و کريم قرآن جامعیت مبنای به توجه با

 داللت آيه در سبیل نفی کهاين بر مبنی مفسرينديدگاه غالب  و سبیل نفی آيه اطالق
 ،شودمی مسلمانان بر کفار سیطره و تسلط باعث که چیزی هر از بايد که دارد اين بر

 فرهنگی و اقتصادی امنیتی، نظامی،ی هازمینه یتمام در ای کهمسئله -نمود اجتناب
 .شد مجازی فضای در عامل غیر پدافند وجوب و لزوم به قائل وانتمی 2،شودمی جاری

 نفی سبیل آيه هر چند که هستند اين به قائل فقها از ديگر برخی ،آن بر عالوه
 ترينمهم از يکی اما ؛است شرعیه احکام میان در زيادی فروع و مصاديق دارای

 بر کافر واليت عدم مسئله ،آورد دستبه فرعی امور آن تمام از توانمی که مسائلی
 و سیطره تحت مسلمان يک که کرد کاری نبايد ،ديگر عبارتبه؛ است مسلمان

 آيه ذيل از که مسئله اين. باشد داشته واليت او بر کافر و بگیرد قرار کافر تسلط
 واليت ،ممکن راه هر از بايد؛ لذا است مسئله اين اهمیت دهنده نشان شده استفاده

 .نمود اجتناب آن از و کرد نفی را مسلمانان بر کفار
 فرهنگی هایزمینه در کفار تسلط عدم هاینمونه از يکیبنابراين، آيه نفی سبیل 

 .کرد عنوان مبنايی یامر را آن توانمی که است دينی و
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 شکست و بگیرد قرار تهاجم مورد فرهنگی جهت از نظامی قتیوجاست که قرينه مطلب آن
ساير  در بعدی هایشکست برای ایمقدمه برود، دشمن سلطه زير فرهنگی نظر از و بخورد
 ،نمونه عنوانبه ؛شودمی مشاهده -به فراوانی -تاريخ در آن هاینمونه که ها خواهد بودعرصه

 برای دشمن اما  1؛بود اسالم در قرن هشت مدت به یقدمت دارای که برد نام را ندلسا توانمی
 نظامی ابزار با و سخت جنگ طريق از کهاين جایبه و کرد عوض را خود نقشهبه آن منطقه  نفوذ

 2.جا را تصرف نمودآن و کرد حمله کشور آن به نرم جنگ و فرهنگی راه از کند، حمله ندلسا به
 :است جنبه دو دارای سبیل نفی به اين صورت که دارد وجود آيه با رابطه در ديگری نگاه
 حفظ برای استعمار و استبداد و ستم و ظلم نفیمعنای ؛ بهسلبی جنبه -

 از اجانب است. سلطه نفی بوده است که همان وابستگی نفی و استقالل
 جمهوری منزلت ارتقای و اسالمی نظام حفظمعنای ؛ بهايجابی جنبه -

 و انجام که همان 3است جهان مستضعفان و مسلمانان نزد ايران اسالمی
 .است بیگانگاننفوذ  راه کردن مسدود برای راهکارهايی ايجاد

 در مسلمانان بر کفار سلطه و سیطره از اجتناب هایراه از يکیبر اين اساس، 
 که بوده مجازی فضای حوزه در عامل غیر پدافند مسئله دينی، و فرهنگی هایزمینه
 هایآموزش که از جمله راهکارهای آن، است کفار سلطه عدم برای هايیراه دارای

 پدافند؛ چرا که است مجازی فضای در اسالمی معارف تبلیغ و دينی علوم تخصصی
 کندمی اين به ملزم را، مبلغ سبیل نفی آيه به اتکا با مجازی فضای حوزه در عامل غیر
 ظرفیت اين با را دينی معارف و نموده ورود مجازی هایآموزش عرصه در که

 .نمايد منتشر -جهان سراسر در -دارد مجازی فضای که عظیمی
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 و کرد استنباط آيه ذيل از توانمی که است الزامی -در اين آيه -احصا شده ديگر نکته
 سبیل نفی آيه کهاين به توجه با ؛نمود اسالمی و دينی نهادهای ها،گروه افراد، متوجه را آن

 جعل عدم و حرمت که طوریبه است مسلمانان بر کفار تسلط و سلطه عدم کننده بیان
 دنبالبه نیز را فساد و طالنب وضعی حکم، تکلیفی حکم بر عالوه و داشته هم کنار در را

 هم انجامش گردد، مسلمانان بر کفار سیطره موجب که چهآن بیان؛ لذا دارد خود
 معامالتی و عقود هم و دارد الدنببه را عقاب استحقاق و بوده شارع نهی مورد و مغبوض

  1.است باطل و فاسد مقدس شارع نظر از اندشده سیطره و سلطه اين سبب که
 داشته دنبالبه را مسلمانان بر کفار سلطنت و سیطره که کارهايی انجام، بنابراين

 هايیفعالیت و کارها که شودمی گیرینتیجه چنین ست کها مولی مبغوض و حرام باشد،
 حمله فکر از بعضاً  را هاآن و گردد مسلمانان بر کفار سلطنت و سیطره عدم سبب که

 .است تعالیحق رضايت مورد و بوده واجب کند، منصرف اسالمی کشورهای به تهاجم و
 حفظ اسالم دين منظر از شود،می روشن سبیل نفی آيه به نگاهی با آن بر عالوه

 مهم اهداف از و بوده اساسی اصل يک اسالمی نظام و مسلمانان برتری و اعتال
 بر دشمنان نفوذ و سلطه -امامیه فقه ويژهبه -اسالمی فقه ديدگاه در ؛شودمی شمرده
 -مسلمانان بر کفار برتری و است مذموم و ناروا امری مسلمانان و اسالمی جامعه

 سبب همینبه ؛نیست پذيرفتنی و ممکن -تشريع نظام در چه و تکوين نظام در چه
 از را مسلمانان و کند کمک اسالمی کشور پیشرفت و اعتال به راه اين در ملیع هر

 است. واجب و الزم ،کند خارج کفار تسلط و سیطره
 جانب از ایسلطه و نفوذ نوع هر راه شريفه آيه اين اساس بر ،ديگر عبارتبه

 واجب کلمه که گردد مسدود بايد -مختلف هایحوزه در -مسلمانان علیه کفار
 آورالزام اصل چند قالب در آيه اين البته ؛است آن لزوم و عمل ايننشان دهنده  دنبو
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 اهمیت دهنده نشان که شده گنجانده ايران اسالمی جمهوری اساسی قانون در
 1است. پذيری سلطه عدم مسئله

 که اصل اين بنابر و دارد عهدهبه که رسالتی دلیلبه عامل غیر پدافند بر اين اساس،
 و تهديد نوع هر برابر در باشآماده حال به و نموده دور کشور از را دشمن نفوذ و سیطره
 آيه در اسالمی کشورهای بر کفار تسلط از شارع نهی بنابر دتوانمی دهد، قرار تجاوز

 رويکرد تغییر به توجه باتوان چنین میشمار رود؛ هماز مصاديق اين آيه به سبیل نفی
 مجازی فضای و نرم جنگ در را آن نرم جنگ به تسخ جنگ از دشمن تهاجمی

 .داد مجازی هایآموزش و دينی معارف تبلیغ وجوب به حکم و داد تسری
 و است دينی نهادهای و ها حکومت سوی از بیشتری توجه به نیاز امر اين البته

 .بگیرد قرار بررسی مورد محور چند از بايد
؛ است زمینه اين در موجود قوانین از بحث رابطه اين در مهم محورهای از يکی

 پیشبرد در مهمی کمک کشورها در مجازی فضای به مربوط قوانین جودو چرا که
 -قانونی نقیصه اين ايران اسالمی جمهوری در حال اين با ؛دارد پديده اين اهداف

 ساز؛ البتهمی رهنمون گونهاين قانونی خأل يکوجود  که به شودمی ديده -وضوحبه
 و نبوده آرام دشمنان سوی از تهاجمات و حمالت از که کشوری در لمشک اين

؛ کندمی ترسخت را کار ،است بوده هاآن سوی از متعدد تهديدات مخاطب همواره
 به توجه با مجازی فضای مسئله و شود دنبال قانونی زمینه در بايد کار اولینلذا 

 در آورالزام قوانینی و گیردب قرار ارزيابی مورد اسالمی شورای مجلس در آن اهمیت
 .گردد وضع کشور طشراي به توجه با حوزه اين
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 به توجه با قوهاين  ؛است مجريه قوه به مربوط دارد وجود رابطه اين در که ديگری الزام
 عرصه اين در دينی نهادهای همیاری و همکاری با تواندمی دارد اختیار در که ایمجموعه

 .بپردازد مهم امر اين به افزاریسخت و افزارینرم الی،م هایحمايت با و شود وارد
 گرفته انجام هاسال اين طول در که خوبی کارهای از يکیعنوان نمونه؛ به

 قواعد و شود دنبال بیشتری دقت با بايد که است مجازی فضایعالی  شورای تشکیل
 ديگر يکی نیز عمومی آموزش بحث. گردد تعیین شورا اين درون از قانونی و آورالزام

 ويژهبه -آموزشی مسئوالن توجه مورد الزم است که ستيی امحورها و راهکارها از
 .بگیرد قرار -علمیه هایحوزه و هادانشگاه مدارس، سطح در

 ارهاب آیه .2
 فرمايد:قرآن کريم می

وا» ِعدُّ
َ
ة   ِمْن  اْسَتَطْعُتْم  َما َلُهْم  َوأ باِط  َوِمْن  ُقوَّ هِ  َعُدوَّ  ِبهِ  وَن ُتْرِهبُ  اْلَخْیِل  ِر  اللَّ

ُکْم  یَن  َوَعُدوَّ هُ  َتْعَلُموَنُهُم  ال ُدوِنِهْم  ِمْن  َوآَخر  ِمْن  ُتْنِفُقوا َوما َیْعَلُمُهْم  اللَّ
هِ  َسبیِل  في ء  َشْي  ْنُتْم  ِإَلْیُكْم  ُیَوفَّ  اللَّ

َ
 قدرت در نیرويی هر و 1؛«ُتْظَلُموَن  ال َوأ

 به تا ورزيده هایاسب و سازيد آماده ]دشمنان[ هاآن با مقابله برای داريد
 هااين از غیر ديگری گروه و بترسانید را خويش دشمن و خدا دشمن آن، وسیله

 انفاق خدا راه در چه هر و شناسدمی را هاآن خدا و شناسیدنمی شما که را
 .شد نخواهد ستم شما به و شودمی بازگردانده شما به کامل طوربه کنید

وا» واژه دُّ  اشیاء تهیه و کردن آماده معنایبه است که کلیدی و مهم لغاتی از «َأع 
   2است. شمردن معنایبه شده است که بیان «إعداد»، لغت و در آثار بوده
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 هدف به انسان که گیردمی صورت منظور اين به اشیاء کردن تهیهبیان ديگر، به
 کردنمی تدارک و بود نديده تهیه را آن -قبالً  -اگر که طوریبه ؛برسد دارد که ديگری

   1.رسیدنمی خود مطلوببه
وا»واژه  دُّ  دارد؛ وجوب بر داللت و 2بوده امر صیغه عرب ادبیات قواعد لحاظ از «َأع 

 اواًل صیغه امر است و صیغه امر بنا بر نظر علمای علم اصول، داللت بر که دلیل اين به
  3.دارد آن بر داللت و بوده وجوب رد حقیقت ثانیاً  و دارد آمر جانب از انشائی طلب

وا»با معنای  رابطه در چهآن بنابر دُّ  تهیه و سازیآماده شد، بیان آيه در آن داللت و «َأع 
 نگاه اين و باشدمی واجب ،است آن دهنده نشان آيه که چیزی معنای با اسباب کردن

 شود:می تبیین -مهدر ادا -آيه کل مفاد بررسی در که دارد وجود آيه در بودن الزامی
ی که در «واو»، است فعل اين فاعل نکته ديگری که در اين واژه وجود دارد،

وا» دُّ  در که ضمیری و گرددبرمی مؤمنان به -مفسرين نظر طبق -آمده است «َأع 
بدين صورت  4؛است کفار و عهد ناقض معنایبه دارد وجود -«َلُهم  » -بعدی عبارت

وا َلهُ »که امر در  دُّ  مقابله در بودن آماده به دستور معنایبه و مؤمنین به خطاب «م  َأع 
 .است کفار و مسلمانان با عهد ناقضین با

 و کلیدی نقش پژوهشاين  در و آمده شريفه آيه در که واژگانی از ديگر يکی
 واژه است، شده واقع مفسرين غالب نظر و بحث محل که طوریبه محوری دارد؛

ة»  است، شده ارائه واژه اين با رابطه در که مختلفی آرای لدلیبه که است «ُقوَّ
 . دارد اختصاص واژه همینبه -بخش اين در -محور تريناصلی
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ة»شود که می يادآور نکته اين ابتدابر اين اساس،   آن دهنده نشان و کننده بیان «ُقوَّ
 1؛کرد کسب ناندشم با مقابله برای را آن به نسبت آمادگی بايد توان حد تا که است چیزی

 ایزمینه چه در بايد مؤمنین آمادگی کندمی بیان و است آمادگی محور و موضوع گربیانلذا 
 .است مهم، پژوهش اين مدعای اثبات در واژه اين از استفاده نحوه سبب همینبه باشد؛

ة»واژه   قدرت و توان نیرو، معنایبه و 2بوده ناتوانی و ضعف نقیض -لغت در -«ُقوَّ
 4.اندنموده تعبیر سپاه و سالح معنایبه را آننیز  لغويین از ديگر برخی 3؛استن شده بیا

 وجود ارتباطی نحوه شده عنوان واژه اين از که لغوی معانی میان شودمی مشاهده که طورهمان
 .شودمی بیان مجازی فضای در عامل غیر پدافند محوريت با ارتباط اين -ادامه در -که دارد

ة» واژه از تفاسیر، برخی به مراجعه باکلی و طور به به آالت جنگی و ادوات « ُقوَّ
 از ديگر برخی مشاهده با اما 5است؛ شده تعبیر مهمات و سالح -صرفاً  -نظامی و يا

 انسان به که است چیزهايی مطلق ،واژه اين از مراد که آيد می دستبه طور اين منابع
   6.شودمی نیز موارد ديگر و معنويات ماديات، ملشا که طوریبه دهد؛می توان و قدرت
 است، شده مؤمنین به نسبت آيه اين در که الزامی بنابر ديگر، تفاسیر برخی در

ة» از مراد  و نموده کمک اهدافش پیشبرد در را انسان کهاست  ایزمینه هر در« ُقوَّ
 از تیح راه اين در ؛ لذا الزم استشود اسالمجبهه  نیروهای تقويت موجب

  7بشود. استفاده بیشترين نیز سیاسی و تدارکاتی و تبلیغی امکانات
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ة» واژه بر تکیه با و ارهاب آيه به استناد با رهبری معظم مقام  صرف از را، آن «ُقوَّ
  :و فرمودند داده معنايی گستردگی آن به و کرده خارج نظامی ادوات و ابزار

 ی،ماد هقو از است اعم هقو ت؛نیس هااين مانند و سالح و تفنگ فقط هقو
 1را زياد کنید. هقو توانیدمی هرچه. اخالقی و علمی نظامی، اقتصادی، معنوی،

 ابتدايی پیام چند هر که شودمی طرح یعقالي یاصلعنوان بهآيه ارهاب  بنابراين،
 آن عمومیت؛ اما است دشمن با مقابله برای جنگی ادوات و اسباب تهیه بر آن

 بصیرتی سطح ارتقای و ايمان ويژههب هازمینه تمام در بايد و بوده مقدار اين از بیشتر
 ثغور و حدود از دفاع برای را افرادی بايدلذا  2؛نمود تالش و کوشش اسالم سربازان

  3.بخشید تحقق را شريفه آيه اين اهداف و ساخت آماده اعتقادی و علمی
 و دين عرصه در متخصص افراد ربیتت در محوری نقش امروزه که دينی نهادهای از يکی

 ةجامع چونهم -اشنهادهای زيرمجموعه و علمیه حوزه. است علمیه حوزه دارد، فرهنگ
 در نو هایفناوری و مجازی فضای حوزه در که توانی و ظرفیتی با -ةالعالمی المصطفی

 هایآموزش و دينی معارف تبلیغ در مؤثری نقش تواندمی دارد، المللیبین و داخلی عرصه
 و قوه همان دهنده نشان مطلب اين که کند ايفا اسالمی تمدن و فرهنگ زمینه در تخصصی

 .است گرفته قرار مسلمانان همه توجه مورد ارهاب آيه در که است توانی و استعداد
 و اسالمی هایحکومت متوجه ارهاب آيه که تکلیفی و امر به توجه با ،ديگر عبارتبه

 ظرفیت به توجه با -المصطفی نهاد ويژهبه -علمیه هایحوزه است، دهکر دينی نهادهای
 در متخصص افراد تربیت به و کرده ورود مجازی فضای عرصه در بايد دارند، که عظیمی

 .کنند قلمداد حضوری آموزش از ترجدی را مسئله اين و بپردازند شريعت و دين حوزه
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 ارتقای و ايمان به توجه عامل غیر دافندپ اصول از يکی کهاين ديگربررسی شده  نکته
 رهبری معظم مقام کهچنان ؛ هماست مسلمان مردم و سربازان بصیرتی و دينی آگاهی سطح

 جمهوری در اقتدار و توانمندی هایشاخصه و هامالک از يکی ارهاب آيه بر تکیه با
 دادند هشدار ینمسئول به و کرده مطرح اسالمی اخالق و حیا ايمان، را، ايران اسالمی

 :فضاهاست آن از نفوذ برای ريزیبرنامه حال در دشمن که دباشن جاهايی مراقب
 اين. دشمنند آن با [لذا؛ ]است اقتدار مايه هم جوانان اخالق و حیا ايمان،

 کنندمی خرج میلیاردها کنند،می تفعالی هارسانه در و مجازی فضای در همه
 را حیا و شريعت به پايبندی ايمان، اخالق، ،رانیاي جوان از بتوانند کهاين برای

 مؤمن جوان با. است کشور اقتدار مايه هااين چون بگیرند؛ و کنند سلب
 و لغزدنمی انگیزشهوت وسايل اين مقابل در که باايمان باحیای متشرع

  1.دشمنند است، اقتدار مايه کشور برای و دارد نگه را خودش تواندمی

 با امروزه -جوانان ويژهبه -مردم بصیرتی سطح ارتقای و ايمان مسئله ،بنابراين
 کرده پیدا بیشتری اهمیت مجازی، فضای در پی در پی حمالت و هاهجمه به توجه
 .کندمی دينی نهادهای متوجه را مسئولیت سنگینی امر اين که است

واژه  ؛است شدهاستفاده  شريفه آيه اين واژگان مهمی که در ازديگر  يکی
ُبوَن » ه   مراجعه با. است ترس معنایبه آيدمی« َرَهَب »است. اين واژه که از ماده  «ُتر 
 اين به توانمی ،است موجودکريم  قرآن آيات با رابطه در که هايیترجمه و تفاسیر به

 نظر از واژهکه ؛ چه ايناست نهفته امری معنايی نیز عبارت اين در که رسید نتیجه
 معنا امری را آن مفسرين و مترجمین اما است مضارع فعل عرب ادبیاتساختار 

ُبوَن » واژه اند کهبیان داشته و کرده ه    2.است «بترسانید»به معنای « ُتر 

                                                           
 .1396 ارديبهشت 20 . مقام معظم رهبری،1
 .220 ، ص.7ج ،1374شیرازی،  مکارم. 2
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 نتیجه اين به توانمی باشد، مالک اندبیان کرده مفسرين غالب که معنا اين اگر
کید مورد بار دو آمده ارهاب آيه در که امری که يافت دست که  است گرفته قرار تأ

وا»يکی در واژه  دُّ ُبوَن » است و ديگری در واژه« َأع  ه   اهمیت دهنده نشان که« ُتر 
  .است تجاوزی هر از قبلخود  آمادگی لزوم و دشمن برابر در دفاع مسئله

 حوزه در عامل غیر پدافند بیان اين نکته الزم است که مسئله مرتبط در اين آيه با
 . است تجاوز از بازدارندگی در دشمن تجاوز از قبل آمادگی نقش مجازی، فضای
 از استراتژی يک عنوانبه بازدارندگی اصل -حوزه اين در -نويسندگان از برخی نظربه

 ؛است شده مطرح دشمن تهاجم وقوع از جلوگیری آن منظوربه که است متقابل اقدامات
 1.هستند اقدامات دسته اين از عامل غیر پدافند زيربنايی و مهندسی اقدامات که طوریبه

 مستحکم بنای دارای عامل غیر پدافند اصول نظر از یکشور وقتی ،ديگر عبارتبه
 اقتصادی، بنیه تقويت موجب منسجم هایريزیطرح با و باشد ینفوذ قابل غیر و

 تجاوز و حمله فکر مستکبر کشورهای ديگر گردد، امنیتی و دفاعی سیاسی، فرهنگی،
 .ماند خواهد باقی کالم و لفظ در تهديداتشان و پرورانندنمی سر در را کشور آن به

در ديدار با فرماندهان نیروی دريايی سپاه  رهبری معظم مقامدر همین ارتباط، 
 فرمايند:پاسداران می

 دچار را دشمن که باشد جوری شما حرکت و ت، وضعیحضور بايست
 باشد، نفوذ قابل ماش خاکريز اگر ؛است بعبالط متجاوز دشمن. کند رعب
 نیروهای حضور و کشور جنوب در انقالبی جبهه تشکیل. کندمی نفوذ

 موجب ساحلی هایاستان هایهبچ و سپاه دريايی نیروی قالب در انقالب
بوَن »: بشود حاصل قرآنی هدفاين  که شد ه ُتره  ُکم الله   َعُدوَّ  ب    2«.َوَعُدوَّ

                                                           
 .36 ، ص.1389 اسکندری،. 1
 .1394 مهر  15ری، . مقام معظم رهب2
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 دل در رعب ايجاد و اسالمی نظام اقتدار از اینمونه بیان و هشدار که کالم اين
 فرهنگی، اقتصادی، از اعم -هازمینه تمام در نظام مسئولین برای کفار است،

ويژه در مواجهه با ؛ بهبگیرد قرار عمل مالک بايد -امنیتی و دفاعی مديريتی، علمی، سیاسی،
 و حمله فکر از را دشمن اين ايدب ، لذادارد را کشور به نفوذ قصد ابزاری هر با و لحظه هر که دشمنی
 راهکارهایترين مهم ازيکی  رسدنظر میبه که کرد منصرف کشور به نرم و سخت تجاوز

 .است مجازی فضای حوزه در عامل غیر پدافند نرم، جنگ حوزه در بازدارندگی و نفوذ از جلوگیری
 فضای عرصه در حضور با فرهنگی و دينی نهادهای و هاحکومت ،بنابراين

 دشمن حمالت کهاين بر عالوه عرصه اين در تخصصی هایآموزش ارائه و مجازی
 .شوندمینیز  ديگر گسترده حمالت از بازدارندگی موجب کنند،می خنثی را

 المللبین عرصه در ةالعالمی المصطفی ةجامع که عملکردی به توجه با امر اين
 متخصص افراد تربیت با نهاد اينا که چر است؛ بیشتری اهمیت دارای باشد، داشته تواندمی
 جهان سطح در روز به روز را انقالبی و اسالمی هایارزش تواندمی جهانی عرصه در

 و تبلیغ شودمی موجب اين و گردد آزاده و مسلمان هایملت بیداری سبب و کرده ترگسترده
 .باشد داشته خود ذيل نیز را آفند ینوع، پدافندی حالت بر عالوه مجازی فضای در آموزش

 برای آمادگی مسئله اهمیت دهنده نشان ارهاب آيه کلیدی واژگان کهنتیجه آن
 هیچ از که کندمی الزام و امر چنین مؤمنین به راه اين در و است دشمن برابر در دفاع

 هیچ راه اين در و نکنند دريغ اسالمی کشور و اسالم از دفاع راه در کوششی
 .ندارد وجود جانبههمه دفاع يک برای امکانات از دهاستفا نظر از محدوديتی

 مجازی فضای فرهنگی عرصه در دشمن با مقابله ابزار از يکیبر اين اساس، 
 متخصص افراد تربیت و دينی هایآموزش برای مناسبی بسترکه در اين فضا  است
 ؛ندکمی ترسنگین را دينی نهادهای و هاحکومت مسئولیت و اين مسئله دارد وجود

 ارهاب، آيه اساس بر را مجازی فضای عرصه در عامل غیر پدافند مصداق وانلذا 
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 نوعی دفاع، جنبه بر عالوه خود اين که کرد عنوان مجازی فضای در آموزش
 .دارد دنبالبه نیز را فرهنگی عرصه در تهاجم از بازدارندگی

 گیرینتیجه
 فراوان شده است؛ افزارینرم و میعل هایپیشرفت امروز دنیای در کهاين به توجه با
 گرفته قرار اساسی تغییرات دستخوش نیز تهاجمات و هاجنگ استراتژی که طوریبه
 هایحکومت الزم است اند،کرده تغییر افزارینرم به افزاریسخت حالت از هاجنگو 

 اين که کنند آماده نرم تهاجمات اين با مقابله برای را خود دينی نهادهای و اسالمی
 افزارجنگ نرم نیز جنگ اين در. دارد نام عامل غیر پدافند ،نرم تهاجمات برابر در دفاع

 .نمود استفاده دفاع برای تهاجمی ابزار همان از بايد بلکه ندارد؛ کاربرد نظامی
 استفاده اسالمی کشورهای به تهاجم و حمله برای دشمن که ابزارهايی از يکیدر اين راستا، 

 و فرهنگی مشکالت تواندمی محدوديت عدم دلیلبه فضا اين. است مجازی فضای کند،می
 -قرآنی مبانی اساس بر -هجمه اين با مقابله برای که الزم است آورد وجودبه زيادی اجتماعی

 مجازی فضای در عامل غیر پدافند -طور که بیان شدهمان -نیز مقابله راه ؛انديشید ایچاره
 .قرار گرفت بررسی مورد -به اجمال -آن قرآنی ادله و انیمب پژوهش اين در که است

 به توانمی شده انجام هایبررسی با که بود سبیل نفی آيه بررسی موردآيه  اولین
 :يافت دست نتايج اين
 و دنیا تشريع، تکوين، در مسلمانان بر کفار سلطه و سبیل نفی بر آيه اين .1

  .نمود موارد اين از يکی در منحصر را آيه تواننمی و دارد داللت آخرت
 و سلطه در آن پی در اسالمی کشور که قراردادی و تعهد معامله، حادثه، هر در .2

 سیطره اين مصاديق ترينمهم از که نمود اجتناب بايد گیردمی قرار کفار سیطره
 سیاسی، هایعرصه مبنای را نآ توانمی که است دين و فرهنگ عرصه تسلط، و

 .کرد نوانع نظامی و اقتصادی
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 اسالمی کشورهای در دشمن نفوذ و سیطره از اجتناب برای بايد، آيه داللت بنابر .3
 .نکرد فروگذار راهی هیچ از و نمود استفاده راه اين در ممکن وسیله هر از

 را تهديد اين اسالمی هایحکومت که است مجازی فضای هاابزاراين  از يکی .4
 را الهی فرامین و اسالم دين و کرده تبديل فرصت به بايد فضا اين در حضور با
 . سازند منتشر جهان سراسر در ابزار اين با

 در مسلمانان بر کفار تسلط و سلطه عدم مسئله به آيهاين  که اهمیتی به توجه با .5
 در عامل غیر پدافند وجوب به حکم توانمی است، داده ایزمینه و طشراي هر

 تحت هایسازمان و مجريه قوه ننه،مق قوه آن پی در و داد مجازی فضای حوزه
 در تبلیغ و آموزش به ملزم را -فرهنگی و دينی نهادهای چونهم -آن حاکمیت

 .نمود عرصه اين
 با. بود ارهاب آيه ،گرفت قرار استنباط مورد پژوهش اين در که ایآيه دومین

 که فتيا دست توانمی نتیجه اين به ،شد انجام آيهاين  محوريت بر که هايیبررسی
 خاطر به مسئله اين و داشته داللت دشمن برابر در آمادگی لزوم و وجوب بر آيه

کیدات  يابد. می بیشتری اهمیت ،شده آورده آيه در که مکرری تأ
 مسئله بهرا  اسالمی کشورهای و مسلمانان توجه -ارهاب آيه -ديگر عبارتبه
 آيه اين واژگان به توجه با و کرده جلب دشمن تجاوز مقابل در دفاع برای ريزیبرنامه
 اين از يکیکه  کرد غفلت نبايد امکاناتی و ظرفیت هیچ از که کندمی عنوان شريفه

 که است مجازی فضای اسالم، دشمنان برابر در دفاعی هایظرفیت و امکانات
 دارند، عهده بر که تکلیفی و وظیفه اساس بر دينی نهادهای و اسالمی هایحکومت

 به ؛ لذا الزم استکنند نگاه شرعی و دينی واجب يک عنوانبه ئلهمس اين به بايد
 اهمیت مجازی فضای در دينی فرهنگ تبلیغبرای  وپرداخته  متخصص افراد تربیت

  .شوند قائل ایويژه
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