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 چکیده
از سوره فرقان به مفهووم جهواد کبیور اشواره کورده اسوتو بوا توجوه بوه  52م یک بار و در آیه قرآن کری     

هایی که برای این نوع از جهاد در قرآن، روایات و آرای تفسیری بیان شده، جهاد کبیر، بسته جامعی ویژگی

نام بورده شوده کوه بوه  های غیرنظامی مقابله با دشمن استو در علوم سیاسی نیز از مفهوم قدرت نرماز فعالیت

معنای استفاده از ابزارهای غیرسخت در زمان مناسب و به صورت ناملموس است که بر ضد گروه مقابو  بوه 

گر شودو شباهت استفاده از ابزارهای غیرنظامی در دو مقوله جهاد کبیور و قودرت نورم، توداعیکار گرفته می

رسود هوای آنهوا، بوه نظور میشوده و بیوان تفاوتانجامسانی و مطابقت این دو مفهوم است، اما با بررسوی هم

هوایی کوه از جملوه آنهوا خوانی و مشابهت جهاد کبیر بوا قودرت نورم حکوم کوردو تفاوتحداکثر باید به هم

توان به این موارد اشاره کرد: وابستگی قدرت نرم به قدرت سخت در حالی که جهاد کبیر چنین پشتیبانی می

رسانی بوه طورم مقابو  در حوالی کوه جهواد کبیور دفواعی، بازدارنوده و در آسیب ندارد، کاربرد قدرت نرم

برای رسویدن بوه ایون نتوای  از روش تحقیوی تطبیقوی میوان دو مفهووم و روش تحقیوی  بخش استومصونیت

 ای بهره برده شده استوای با استفاده از منابع کتابخانهرشتهمیان

 ونرم قدرت کبیر، جهاد جهاد، کریم، قرآن  کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

 نظامی، جنگ باره در اصغر جهاد: است شده تعریف جهاد نوع سه دینی، ادبیات در     

 52 آیه در کبیر جهاد ازو فرهنگی حوزه در کبیر جهاد و نفس تعالی جهت در اکبر جهاد

 بهو است شده برده نام کَبیراً جِهاداً بِهِ جاهِدهُم وَ الکافِرينَ تُطِعِ  فَالفرقان  سوره

 از جامعی و کام  بسته کبیر، جهاد فرقان، سوره بودنمکی به توجه با رسدمی نظر

 و تهاجم هرگونه برابر در را اسالمی جامعه که است دشمنان با مقابله غیرنظامی راهکارهای

 در جهاد عمومیت مکی، آیات سیاق به عنایت با که چرا سازد؛می مصون غیرنظامی، تسلط

 وشودمی غیرنظامی جهاد نوع هر شام  نظر مد هآی

با این اوصام، از آنجا که جهاد کبیر نیازمند قدرت و توانایی در پیشگیری، مقابله و      

رسد که بتوان آن را معادل یا مطابی قدرت حتی تهاجم نسبت به دشمنان است، به نظر می

 بردوع یا تهاجم بهره مینرم که به تناسب موقعیت، از ابزارهای مناسب برای دفا

شود که هر دو مفهوم جهاد کبیر و قدرت نرم، وابسته به نوعی قدرت هستند مشاهده می     

برند و این شباهت، ذهن را به سوی مطابقت این دو مفهوم و از ابزارهای غیرنظامی بهره می

یا این بردو این پژوهش به بررسی رابطه فوق پرداخته و مشخص خواهد ساخت که آمی

 رابطه از نوع تطابی کام  و شباهت تامّ است یا خیر؟

چنانچه مطابقت دو مفهوم جهاد کبیر و قدرت نرم، اثبات شود، باید اذعان نمود که      

ها پیش به این مسئله پرداخته و دانش روز از آن غاف  بوده و به تازگی آن قرآن کریم قرن

ن دو مفهوم به صورتی تأیید شود که جهاد کبیر را بازیابی کرده استو اما اگر شباهت ای

تری نسبت به تر و مناسبتر از قدرت نرم باشد، باید گفت قرآن کریم نگاه انسانیجامع

 مداران امروزی داشته استوطلبان و سیاستقدرت

 

 

 



 357/   حمید مروجی طبسی و همکاران؛ نرم قدرت و کبیر جهاد رابطه بررسی 

 پژوهش هایپرسش و اهداف

سالم به مقوله قدرت هدم از این پژوهش، نمایش نگاه انسانی قرآن کریم و دین مبین ا     

کند اوالً برای دفاع از کیان و استو جهاد کبیر که از ابزارهای غیرنظامی استفاده می

های خاص موجودیت خویش است، ثانیًا برای مقابله با تهاجم دشمنان و ثالثًا با ویژگی

 خود، سعی در ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از قصد حمله توسط دشمن داردو

صلی این است که آیا جهاد کبیر که دین اسالم به آن اشاره دارد، همان قدرت پرسش ا     

های این دو مفهوم ها و تفاوتپردازد؟ شباهتنرم است که دانش سیاسی امروز بدان می

 تر است؟تر و مناسبیک نسبت به دیگری کام چیست؟ کدام

 پیشینه

ها و مقاالت مختلفی نوشته ابدر هر یک از موضوعات جهاد کبیر و قدرت نرم، کت     

 آید:شده که فهرستی از آنها در ادامه می

 الف( کتاب با موضوع جهاد کبیر

 کلی دسته دو در را آمده در تحریر رشته کبیر، به جهاد موضوع هایی که درکتاب     

 است تفسیری هایکتاب عموم که نظر مد موضوع در عام منابع یکی: کرد معرفی توانمی

در  که موضوع این در اختصاصی منابع دیگری و شده نگاشته مختلف هایزمان در که

 ادامه مرور خواهد شدو

ایران اثر  اسالمی جمهوری در دشمن از تبعیت عدم مفهومی بندیصورت کبیر، جهادو 1

 و دشمن از تبعیت موضوع اول کتاب، بخش نیا؛ درموسوی سیدمهدی و سیاوشی مهدی

در  و شده پژوهش آنان از تبعیت برای استعمار جریان حربه اولین انعنو به نفوذ تاریخچه

 واست شده پرداخته انسانی علوم در کبیر جهاد موضوع بخش به دومین

 شناسیمفهوم جونقانی؛ این اثر به مطلبی دشمن، اثر محسن از نکردن اطاعت: کبیر جهاد و2

 عنوان دو با کبیر جهاد لزاماتابزارها و ا اصلی، هایشاخص جهاد، انواع توضیح و جهاد
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آن  اجتماعی - فرهنگی و سیاسی اقتصادی، افزایی پرداخته و ابعادبصیرت و شناسیدشمن

 را تعیین کرده استو

 شده سعی کتاب این محمدی؛ در ابدالی کبیر اثر اکبر جهاد تفسیر: مقاومتی و اقتصاد3

 اصلی مشک  مؤلف، که آنجا از و شود فراهم مقاومتی اقتصاد مبلغان برای الزم محتوای

 واست داشته زیادی تأکید تاریخی و فرهنگی مسائ  بر دانسته، فرهنگی را مقاومتی اقتصاد

 کتاب عبداللهی؛ این کریم، اثر عباس قرآن منظر از انقالبی دیپلماسی مبانی: کبیر و جهاد4

 بعثت ستکبار،ا با «توحیدی» مواجهه کلیات،: بخش چهار گفتار،پیش یک مقدمه، یک از

 یک و استکبار، جبهه با رابطه و «والیت» اص  معارضین، جبهه با رویارویی و الهی انبیای

(« ره)خمینی امام از 598 قطعنامه قبولی پیام پراهمیت و راهبردی سند» عنوان تحت ضمیمه

 واست یافته سامان

 ، اثر سید(الزامات و اهیممف مبانی،( )العالی ظله مد) ایخامنه امام اندیشه در کبیر و جهاد5

 در انقالب معظم رهبر سخنرانی بازخوانی اساس بر اثر پورجباری؛ این پژمان و علوی مهدی

 اسالمی نظام دشمنان از تبعیت و اطاعت عدم تبیین در کبیر جهاد تشریح و 1395 ماه خرداد

 ایران سامان یافته استو

 تربیت راهبردی مطالعات ن مرکزدشمن، اثر محققا سینه بر ردی دست کبیر؛ و جهاد6

 اکبر، صغیر، جهاد نوع چهار تعیین جنگ و و جهاد مفاهیم تعریف اسالمی؛ این کتاب به

 کبیر پرداخته استو جهاد کبیر و بیان انواع جهاد شناخت و ابتدایی، چیستی و اهلل سبی  فی

 ب( کتاب با موضوع قدرت نرم

 رشته به حوزه این در های متعددی کهتابک از تواننیز می نرم قدرت موضوع در     

 :عبارتند از هاکتاب کردو برخی از آن معرفی مطالعات پیشینی عنوان به اند،درآمده تحریر

 نویسندگان در این اثر، همکاران؛ و افتخاری اجتماعی اثر اصغر سرمایه و نرم قدرت و1

 ایرانی جامعه در بسی  جایگاه به نگاه با را نرم قدرت منابع ترینمهم تا اندنموده تالش

 وسازند مشخص



 359/   حمید مروجی طبسی و همکاران؛ نرم قدرت و کبیر جهاد رابطه بررسی 

 محسنسید ترجمه نای و نوشته جوزم ،(المل بین درسیاست موفقیت ابزارهای) نرم و قدرت2

 جوزم» قلم به «نرم قدرت» نظریه مفص  بررسی به ذوالفقاری؛ این کتاب مهدی و روحانی

 واست گرفته قرار کاوش مورد نرم قدرت هایمحدودیت و پرداخته و تأثیرات «نای

پوراحمدی؛ از نظر  حسین ایران، نگاشته اسالمی جمهوری خارجی سیاست و نرم و قدرت3

 سیاسی اقتصاد نظام تحوالت بستر در خارجی سیاست در آن کاربرد و نرم قدرت فهم مؤلف،

 در جهانی جدید محیط در ایجادشده تحوالت توجه لذا عدم واست انکارناپذیر ضرورتی جهان،

 موجب ملی منافع هدایت در نرم قدرت روزافزون اهمیت ویژه به هاقدرت جاییجابه

 وشودمی دیپلماسی و خارجی سیاست عرصه در هادولت هایهزینه افزایش و ناکارآمدی

 ترینمهم از یکی درودی؛ این کتاب به بررسی ساوه امنیت اثر مصطفی و نرم قدرت و رسانه،4

 واست پرداخته ایرسانه قدرت یعنی اطالعات عصر در تحول بروز در تأثیرگذار ابزارهای

 عموماً کتاب این همکاران؛ در و افتخاری امنیت اثر اصغر فرهنگ نرم، و قدرت5

 هابحران مدیریت هدم با نرم قدرت منابع سازیفعال عرصه در بسی  فرهنگی کارکردهای

 واست شده بررسی و مطالعه

 تبیین به نرم، قدرت حوزه پور؛ این کتاب درحمد جانینرم، اثر م قدرت و مقدس و دفاع6

 به محتوا، تحلی  روش از استفاده با و پرداخته ایران اسالمی انقالب نرم قدرت هایمؤلفه

 پرداخته استو( ع)صادق امام دانشگاه شهدای وصایای تحلی 

 اصغر نای، جوزم کینگ، دیوید ، اثر(اعتماد و دولتها مردم،) نرم قدرت و فرسایش7

 از بعدی بررسی به اثر، میرترابی؛ نگارندگان این زلیکو و ترجمه سعید فیلیپ افتخاری و

 جوامع در نرم، قدرت زوال هایسیاست و راهکارها که اندگمارده همت نرم قدرت

 ودهدمی پوشش را مختلف

 جایگاه پورلک؛ بررسی سلیمانی اثر فاطمه آمریکا، ایخاورمیانه استراتژی در نرم و قدرت8

 کشور این ایخاورمیانه سیاست در و کلی طور به آمریکا خارجی سیاست در نرم قدرت

 ودهدمی تشکی  را اثر موضوع این خاص طور به
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 کوهکن؛ در علیرضا و ترجمه هوور دنیس و سایپ  رابرت امنیت اثر و دین نرم، و قدرت9

 اشاره دارند، دائمی ارتباط که موضوع چهار به پی در پی صورت به شده تالش کتاب این

 بر دین تأثیرات سیاسی، ثبات و مذهبی تکثر مذهبی، سرکوب و مذهبی خشونت شود؛

 ومدنی جامعه و مذهبی آزادی همچنین و درگیری از بعد مصالحه و نظامی مداخالت

 ج( مقاالت با موضوع جهاد کبیر

 مقاالتی که در موضوع جهاد کبیر نگاشته شده نیز عبارتند از:

نصیری؛ نویسنده در  اصغر ، اثر علی(ظله دام) ایخامنه امام اندیشه در کبیر جهاد راهبردو 1

 جهاد مقام معظم رهبری، دیدگاه از که است مسئله این به گوییپاسخ درصدد این مقاله

 داردو کاربردی و ابعاد چه و معناست چه به کبیر

 اسالمی، اثر محمد زندگی بکس چارچوب در اعتقادی - فرهنگی ایمقوله جهاد؛و 2

 در جهاد مختلف انواع شناسیگونه ضمن مقاله، این نیا؛ درستوده محمدرضا و پورجانی

 و مطلی عام، راهبردی مثابه به همواره مفهوم این که شده گرفته نتیجه اسالم مبین دین

 این رد و شده مطرح اسالمی زندگی سبک تداوم و تثبیت تأسیس، راستای در افزارینرم

 واست کرده پیدا متعددی مصادیی راستا

 رهبری، اثر علیرضا معظم مقام خارجی سیاست گفتمان در «کبیر جهاد» مفهومی سازهو 3

 سیاست راهبرد یک عنوان به کبیر صحرایی؛ نویسنده در این مقاله معتقد است جهاد

 کی صورت به که است گفتمانی هویت یک دارای اوالً  اسالمی جمهوری خارجی

 به بخشیهویت کاربرد یک دارای ثانیاً و شده مطرح نفوذ گفتمان برابر در پادگفتمان

 وباشدمی المل بین نظام سطح در اسالمی جمهوری خارجی سیاست

 بخشی؛ مسئله کافران، اثر محمدرضا از اطاعت عدم با آن نسبت و کبیر جهاد چیستیو 4

 عدم با آن نسبت بررسی و کریم قرآن در کبیر جهاد مفهوم چیستی تبیین نویسنده، اصلی

 وبوده است کافران از اطاعت
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 نگاه شاهرودی؛ از سعیدی اسالمی، اثر علی انقالب از صیانت در آن نقش و کبیر جهادو 5

 دیگری، و دشمن از نکردن اطاعت یکی،: است جهت دو دربرگیرنده کبیر جهاد مؤلف،

 وفرهنگی و اقتصادی می،عل سیاسی، هایعرصه در جهاد و مبارزه تالش،

 قرآن متنوع فرهنگ، اثر نگارنده؛ این مقاله به برخوردهای حوزه در کبیر جهاد جایگاهو 6

 ها،زمینه همه در اسالمی جامعه اقتدار و استقالل رعایت برای نزول، جامعه فرهنگ با کریم

 عنوان به قرآن، فرهنگی هایفرمان جمله از کبیر را جهاد و پرداخته فرهنگ ویژه به

اقدام  آن اصالح یا رد به فرهنگ، عرصه در که نرم دانسته قدرت راهکارهای ایمجموعه

 وکرده است

 د( مقاالت با موضوع قدرت نرم

پژوهشی  -توان دوفصلنامه علمی حداق  می نیز مقاالت با موضوع قدرت نرم دایره در     

ار خود، هجده شماره و بیش از مطالعات قدرت نرم اشاره کرد که در طول هشت دوره انتش

 های مختلف به چاپ رسانده استویکصد مقاله را در حوزه

 بندیهـ( جمع

 جهاد بررسی تطبیقی میان پژوهش، این موضوع که آنجا از و فوق اطالعات اساس بر     

پردازد و از سوی و قدرت نرم است، از سویی به تبیین قرآنی و دینی جهاد کبیر می کبیر

ا تکیه بر منابع در موضوع قدرت نرم، به مقایسه این دو مفهوم خواهد پرداختو بر دیگر ب

 تحقیی و نشده مستقلی با این رویکرد، انجام پژوهش توان نتیجه گرفتمی این اساس،

 و است سابقه بدون خود نوع در حاضر

 روش تحقیق

د در همین رشته های تحقیی در مطالعات قرآنی، بر اساس اطالعات موجوگاهی روش     

ای به کار گرفته شده استو گاهی رشتهگیرد که در این صورت، روش تحقیی تکانجام می

شود که در این های موجود در دو یا چند رشته علمی استفاده مینیز از اطالعات و روش

 (92-78: 1392اصفهانی،  رضایی)ای انجام پذیرفته استورشتهحالت، روش تحقیی میان
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خصوص مطالعه تطبیقی باید گفت این نوع از مطالعات با اهدام مختلفی صورت در      

تری از مسئله دست یابد، گاهی در پردازد تا به شناخت عمییگیرد: گاهی به مقایسه میمی

های اشتراک دو ها است، گاهی صرفاً به جنبهپی کشف موارد اختالم میان آرا یا پدیده

انطباق آنها وجود دارد و گاهی با تصور ابزارانگارانه عالوه  شود و سعی درمسئله بسنده می

تر، ح  مسئله های دو پدیدار یا دو نظریه، به شناخت عمییها و تفاوتبر شناخت شباهت

  (152-150: 1388قراملکی،  فرامرز)پردازدوپذیری میمعین و ارایه مالک تطبیی

پیش رو، عالوه بر دانش تفسیر و علوم  بر این اساس و با عنایت به اینکه در پژوهش     

توان قرآن، حداق  از اطالعات دانش علوم سیاسی هم استفاده شده، روش تحقیی آن را می

ای دانستو از سوی دیگر، نظر به اینکه پژوهش حاضر به بررسی دو رشتهروش میان

طالعه قرار داده اصطالح در دو علم مختلف پرداخته و نقاط اشتراک و افتراق آنها را مورد م

 است، روش تحقیی تطبیقی نیز در آن به کار گرفته شده استو

 کبیر . چیستی جهاد1

های مربوط به ترکیب جهاد کبیر خواهد پرداختو ابتدا معنای این بخش به برخی جنبه     

های جهاد و کبیر و سپس ضمن بیان انواع جهاد در مکتب اسالم، به معنای اصطالحی واژه

 شودو یر اشاره میجهاد کب

  الف( جهاد

 (3/133: 1414منظور،  ابن)سختی، و مشقت معنی به جُهد یا َجهد ریشه از جهاد واژه     

 هدم به رسیدن راه در بسیار کوشش و تالش (1/486: 1404فارس،  ابن)توان، و نیرو

اثیر،  ابن)کفار با جنگ مفهوم و مبالغه صیغه شک  به کلمه اینو است( 112: 1414فیومی، )

 واست داده جای خود در را (1/319: 1367

 و کفار ضد بر جهاد فقط جنگ مسلمانان، عرم و کریم قرآن کاربرد در اصطالح و در     

باشد  خودشان چه در میان مشرکان، و کفار نظامى و رزمى هاىفعالیت بر و است مشرکان

 (23: 1394یزدی،  مصباحو)شودنمى اطالق مسلمانان، علیه یا
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 ب( کبیر

 اینو دارد (5/126: 1414منظور،  ابن)«بزرگی» معنای و شده گرفته ِکبر ریشه از کبیر     

 رهبر و رییس معنى خدا، غیر در و است القدر عظیم معنى به و الهی اسمای از واژه

 زمانى اعتبار به نیز گاهى رود،می کار به کمیت در کبیر، (73-6/72: 1371قرشی، و)دارد

 (696: 1412اصفهانی،  راغبو)شودمی گفته است، آن در که

 ج( اقسام جهاد

 :است شده برده نام جهاد، نوع سه از آن در که آیدبرمی دینی ادبیات در توجه از     

 (6/167تا: انصاریان، بی)

 پیامبر که است نق  آنان؛ با مقاتله و دشمنان نظامی با جنگ درباره اصغر جهاد یکمو     

 که آنان بر آفرین: »فرمودند گشتند،بازمی جنگ از که مسلمانان از گروهی به (ص)اکرم

 (5/12: 1407کلینی، و«)رساندند انجام به را اصغر جهاد

 یاد( 6/150: 1388آملی،  جوادی)فرهنگی جهاد عنوان تحت آن از که کبیر جهاد دومو     

 ازو گیرددشمنان انجام می هاىسفسطه و هاوسوسه ها،کژی انحرافات، برابر شود و درمی

 کَبیراً  جِهاداً بِهِ جاهِدهُم وَ الکافِرينَ تُطِعِ فَال: فرقان سوره 52 آیه در جهاد، این

و  شده برده نام« بزرگ جهادى کن، جهاد آنها با خدا حکم به و مکن، اطاعت کافران از»

 کبیر جهاد آنان با کافران از اطاعت عدم با رویکرد شودمی داده دستور( ص)اکرم پیامبر به

 ودهد انجام

 و نامشروع هاىخواسته برابر در نفس که ایستادن با مبارزه جهت در اکبر جهاد سومو     

 نظامی، عرصه مجاهدان تحسین از پس( ص)خدا رسول است؛ نفسانى غیرمنطقى تمایالت

 به پاسخ در و( 5/12: 1407کلینی، )است مانده باقی اکبر جهاد که دهدمی تذکر را آنان

 با انسان جهاد بله،: »فرمود «دارد؟ وجود نظامی جهاد از باالتر جهادی آیا» که پرسش این

: دادند ادامه دیگری عبارت در و (380: 1406موسی،  بن علی به منسوبو«)خویش نفس
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: 1376بابویه،  ابنو«)باشدمی پهلویش دو بین که است انسان نفس با مبارزه جهاد، باالترین»

467) 

 د( جهاد کبیر

اصطالح جهاد کبیر در آخرین بخش از آیه پنجاه و دوم از سوره فرقان قرار گرفته      

 به و مکن، اطاعت کافران از کَبیراً جِهاداً بِهِ جاهِدُهم وَ  الکافِرينَ تُطِعِ  فَالاست: 

تلف این ( در ادامه به ابعاد مخ52بزرگو )فرقان/ جهادى کن، جهاد آنها با خدا حکم

 موضوع بر اساس تفاسیر فریقین پرداخته خواهد شدو

 گذاری به جهاد کبیريکم. چرايی نام

مفسران در کنار تالش برای بیان مراد و مقصود الهی از عبارت جهاد کبیر، برداشت      

 اندو گذاری نوعی از جهاد به جهاد کبیر نیز بیان نمودهخود را از چرایی نام

 کری و تبلیغاتی. بزرگی جهاد ف1

هاى گمراهان و دشمنان حی با ارایه از نظر آنان جهاد فکرى و تبلیغاتى در برابر وسوسه     

های عقلی با هدم از بین بردن شبهات آنان از بزرگترین های منطقی و برهاناستدالل

 حائری ؛9/353: 1363عبدالعظیمی،  شاه حسینی ؛7/273: 1372طبرسی، )جهادها استو

تا: بروسوی، بی حقی ؛4/128: 1418؛ بیضاوی، 481 :1422دخی ،  ؛8/24: 1377ی، تهران

 به همین دلی  از عبارت صفت کبیر برای این نوع از جهاد استفاده شده استو (6/227

 . عظمت جهاد فکری نزد خداوند2

و این  اندبرخی از مفسران نیز به عظمت این نوع از جهاد نزد خداوند متعال اشاره کرده     

عبدالعظیمی،  شاه حسینی)اندوگذاری جهاد کبیر به این نام دانستهجاللت شأن را دلی  نام

 (7/3871: 1424حوی،  ؛4/108: 1419عجیبه،  ، ابن481: 1422دخی ،  ؛9/353: 1363

 دوم. مراد از جهاد کبیر و نحوه انجام آن

گونگی اقدام برای این نوع در کتب تفسیری ضمن شرح جهاد کبیر، مباحثی در بیان چ     

 شود: از جهاد آمده که در ادامه مرور می
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 آمدن. سرسختی و پرهیز از کوتاه1

« شدیداً»توسط مفسران فریقین ذکر شده، عبارت  کَبیراًاز جمله معانی که برای واژه      

بروجردی،  ؛7/273: 1372طبرسی،  ؛7/498تا: طوسی، بی ؛3/237: 1423بلخی، )است

 ؛3/452: 1420بغوی،  ؛3/323: 1422جوزى،  ابن ؛2/541تا: ؛ سمرقندی، بی5/40: 1366

توان از آن که می (19/26تا: مراغی، بی ؛4/108: 1419عجیبه،  ابن ؛3/316: 1415بغدادی، 

 به زورمندی و سرسختی در انجام جهاد و شدت عم  در این امر تعبیر نمودو 

 ؛8/24: 1377تهرانی،  حائری)«تاماً »ی تحت عنوان البته برخی مفسران صفت دیگر     

را به  (6/227تا: بروسوی، بی حقی)«عظیماً تاماً »و برخی دیگر، صفت  (481: 1422دخی ، 

گذارد، جز اینکه وزن آن شده نمیاند که تأثیر چندانی بر معنای بیانافزوده« شدیداً»عبارت 

 کندوتر میرا سنگین

شود که از جمله ان نتیجه این سرسختی و حدود آن نیز مشاهده میدر کتب تفسیری، بی     

بزرگی در کمیت و  (803: 1369کاشفی، )توان به پیوستگی و تکرار زیاد،آنها می

و پرهیز از کوتاه آمدن و فاصله  (5/2572: 1412؛ شاذلی، 6/365: 1336کاشانی، )کیفیت

 (2/1806: 1422زحیلی،  ؛6/227 تا:بروسوی، بی ؛ حقی8/456: 1419مدرسی، )انداختن،

کننده و نابود (7/42: 1412مظهری، )استفاده از هرگونه ابزار زبانی یا جنگی و غیر آن

غازی،  آل مالحویش)آرزوهای دشمنان و تسلیم نمودن آنان برای ایمان به خداوند یکتا

 اشاره نمودو (2/91: 1382

این معنا را  کَبیراًر توضیح صفت د« شدیداً»توان گفت عبارت بر همین اساس می     

رساند که جهاد کبیر هم به لحاظ کیفیت و هم از نظر کمیت، باید با انجام تبلیغات و می

 های زیاد صورت پذیردوفعالیت

 . قتال و جنگ نظامی2

یکی از معانی احتمالی که برای جهاد کبیر توسط تعدادی از مفسران ارایه شده،      

: 1336 کاشانی،)و جنگ نظامی با آنان (10/209تا: طنطاوی، بی)نانگرفتن بر دشمخشم
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اند، به دلی  است، اما چنانکه برخی از مفسران اشاره داشته (2/141: 1371؛ میبدی، 6/365

 فخر)نزول این سوره در مکه، معنای جنگ نظامی برای جهاد کبیر دور از ذهن استو

 (24/474: 1420رازی، 

 اند،ظامی را به عنوان آخرین راه مقابله با دشمنان در نظر گرفتهبرخی نیز جنگ ن     

رسد این رویکرد با تعریفی که از جهاد کبیر و اما به نظر می (364: 1419تهرانی،  صادقی)

 توان آن را پذیرفتوافزاری آن گذشت، مخالف است و نمیقالب نرم

 . صبر و تحمل3

های رسالت و ها و سختیسوی مفسران، تحم  رن  در میان ارایه معانی جهاد کبیر از     

 تفسیر از 21 جلسه آملی، جوادی)هاها، آزارها و اذیتتبلیغ و صبر بر مشکالت، مصیبت

ها اشاره شده که البته گاهی آن را در کنار اقامه حجت (10/41تا: فرقان؛ خطیب، بی سوره

اند و منظورشان این است که در ردهآو (351: 1412؛ شبر، 2/415: 1413عاملی، )هاو برهان

 انجام جهاد کبیر باید بر مشکالت صبر کرد و در کنار آن، دالی  و براهین را ارایه نمودو

اند که صبر در برخی از مفسران نیز به تبیین عظمت این جهاد نزد خداوند متعال پرداخته     

ای نیز صبر و عده (4/108: 1419عجیبه،  ابن)سازدوتر میاین مسیر، آن عظمت را نمایان

آل سعدی، )اندوتحم  در این راه را در لباس دوری از یأس، ناامیدی و ترک تبلیغ دیده

1408 :69) 

 . استدالل و اجتهاد و احتجاج4

شبهات و  به پاسخ احتجاج، استدالل و وگو، ارایهاستفاده از عنصر زبان، انجام گفت     

کاشانی،  فیض)های مفسران در تبیین جهاد کبیر استوهمبارزه تبلیغاتی از جمله دیدگا

: 1368مشهدی،  قمی ؛4/102: 1417دکنی،  فیضی ؛6/365: 1336کاشانی،  ؛4/19: 1415

نجفی،  سبزواری ؛6/386: 1360عاملی،  ؛9/353: 1363عبدالعظیمی،  شاه حسینی ؛9/409

تهرانی،  ثقفی ؛269-6/268: 1383قرائتی،  ؛15/122: 1374شیرازی،  مکارم ؛5/155: 1406

: 1424زمنین،  ابی فرقان؛ ابن سوره تفسیر از 21 و20 جلسات آملی، جوادی ؛4/83: 1398
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این گروه  (7/432: 1418قاسمی،  ؛7/145: 1417 خفاجی، ؛4/128: 1418بیضاوی،  ؛77

ها و دالی  واضح و زدودن ها و ارایه حجتاند که انجام جهاد کبیر به این شک قائ 

 های افکار ناپاک دشمنان، از انجام جهاد نظامی و مقاتله دشوارتر استوتهساخ

کند، بلکه تعبیر آوری اکتفا نمیبرخی معتقدند سیاق آیات، فقط به جهاد کلمه و حجت     

گروهی  (8/456: 1419مدرسی، )شودوجهاد کبیر، استفاده از زبان و برهان را نیز شام  می

ر جهاد کبیر در کنار استفاده از زبان، باید از ابزارهای دیگر نیز از مفسران نیز معتقدند د

 (7/42: 1412مظهری، )استفاده کردو

خالصه کرد که جهادگر محاسبه نماید « اجتهاد»توان همه این نظرات را در اصطالحِ می     

« تُطِعِ فَال»و نحوه انجام جهاد کبیر را بسنجد، چنانکه در برخی تفاسیر آمده مراد الهی از 

کنند، پس شود، اجتهاد میآن است که دشمنان در ابطال حی که توسط پیامبر)ص( بیان می

دهد که در مقاب  آنان باط  را با اجتهاد خویش نابود خداوند به حضرت)ص( دستور می

 (369 :1419نجفی،  سبزواری ؛6/365: 1336 کاشانی،)نماید و در این مسیر مجاهده کندو

 کريم و تعلیم آن . قرائت قرآن5

مغنیه، )ای از مفسران، تالوت آیات قرآن کریم و رساندن آنها را به گوش کافرانعده     

و برخی نیز آموزش، نشر و گسترش کتاب و  (7/30: 1377؛ قرشی، 5/475-476: 1424

را به معنای جهاد کبیر  (فرقان سوره تفسیر از 21 جلسه آملی، جوادی)حکمت الهی

 اندوآورده

 . مخالفت با کافران و دعوت آنان به راه راست6

شدن در در میان نظرات مفسران، تالش در راه مخالفت با کافران و دعوت آنان به تسلیم     

 (24/474: 1420رازی،  فخر)شودوبرابر اوامر الهی به عنوان مراد از جهاد کبیر دیده می

 کندن از غیر خدا. دل7

از غیر خدا نیز به عنوان جهاد کبیر در برخی تفاسیر دیده کندن قطع تعلقات و دل     

 (6/228تا: بی بروسوی، حقی)شودومی
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 بندی . تحلیل و جمع8

شده در خصوص نحوه انجام جهاد کبیر، جنگ نظامی و قتال، به دلی  از میان آرای بیان     

 عدم صدور فرمان جهاد نظامی در مکه، قاب  پذیرش نیستو

کندن از غیر خدا نظراتی است که راه روشنی در آن و تعلیم آن، همچنین دلقرائت قر     

دهد، بلکه فقط صفات و رفتار نحوه انجام جهاد کبیر پیش روی جهادگران قرار نمی

 نمایدوجهادگران را مشخص می

اما سایر آرای تفسیری )صبر و تحم ، سرسختی و پرهیز از کوتاه آمدن، استدالل و      

تواند شیوه انجام جهاد اجتهاد، مخالفت با کافران و دعوت آنان به راه راست( می احتجاج و

 کبیر بر مبنای مخالفت با کافران را بیاموزد و روشن نمایدو

 های جهاد کبیر سوم. ويژگی

های توان درباره جهاد کبیر یافت، ویژگیاز مطالب دیگری که در کتب تفسیری می     

عرصه است که  این آن، همچنین برخی از خصوصیات جهادگرانجهاد کبیر و مقتضیات 

 شود:در ادامه مرور می

 . تالش حداکثری و استفاده از همه امکانات1

جانبه، استفاده از انواع همه حداکثری و رأی برخی از مفسران بر آن است که تالش     

فض  اهلل، )یر الزم استوابزارها و نیروها و انجام اقدامات مختلف، برای اقدام به جهاد کب

؛ مدرسی، 11/485 :1404؛ حسینى همدانى، 15/229: 1417؛ طباطبایی، 17/63: 1419

: 1417؛ نووى جاوى، 3/286: 1407زمخشری،  ،24/474: 1420 رازی، ؛ فخر8/456: 1419

  (7/42: 1412؛ مظهری، 10/421: 2003؛ حمدى زقزوق، 2/136

اند که از صیغه مبالغه برای امر به جهاد را مفید این مطلب دانستهدر همین راستا، استفاده      

اند بعضی نیز گفته (19/74تا: عاشور، بی ابن)در جهاد کبیر نباید سستی و ضعف نشان دادو

 که باید در استفاده از امکانات برای جهاد کبیر، تناسب زمان و مکان رعایت شودو

 (2/730: 1413حجازی، )
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 ردگی مکان، زمان و مخاطب. توجه به گست2

در تفاسیر، بزرگی جهاد کبیر را در ابعاد مختلف از جمله گستره مکانی و برای همه      

ها و نه یا گستره زمانی و برای همه زمان (4/363: 1407شبر، )مردم دنیا و نه صرفاً مردم مکه

عبارت دیگر، جهاد اندو به دانسته (21/32: 1365صادقی تهرانی، )فقط در زمان نزول وحی

 تمام جهاد عظمت به و رسالت حضرت رسول)ص( عظمت به بزرگ کبیر را جهادى

 گیرد بر در را مردم فکر و روح ابعاد تمام که جهادى اند،پیش از ایشان تعبیر کرده پیامبران

  (15/122: 1374شیرازی،  مکارمو)شود شام  را معنوى و مادى هاىجنبه و

نیز گستره مکانی جهاد کبیر را برای همه مردم دنیا و نه فقط برای مردم برخی از مفسران      

اندو دانسته (10/32: 1415آلوسی،  ؛6/225تا: ؛ ابوالسعود، بی8/117: 1420ابوحیان، )مکه

های آن، شکست عقاید باط  و ای نیز نتیجه جهاد کبیر را با در نظر گرفتن گسترهعده

 (2/31: 1999نخجوانی، )اندوه ادیان دانستهپیروزی دین مبین اسالم بر هم

 ناپذيری. استمرار و خستگی3

ویژگی استمرار و پیوستگی برای جهاد کبیر در بعضی تفاسیر ذکر شده که نشان از لزومِ      

؛ 4/102: 1417دکنی،  فیضی)ناپذیری در جهادگر این عرصه داردووجودِ روحیه خستگی

: 1364؛ قرطبی، 7/48: 1371؛ میبدی، 2/781: 1415بورى، ؛ واحدی نیشا476تا: مغنیه، بی

؛ قاسمی، 3/623: 1416؛ جزایری، 19/84: 1418؛ زحیلی، 2/336: 1421؛ صابونی، 13/58

1418 :7/432)  

همچنین بعضی از مفسران در میان آرای خویش به بیان نتیجه استمرار و عدم ایجاد      

 فیضی)آوری دشمنانند و از جمله به جنگ یا تسلیمافترت و سستی در جهاد کبیر پرداخته

 اندو اشاره کرده (7/48: 1371 میبدی، ؛4/102: 1417دکنی، 

  های جهاد کبیرچهارم. عرصه

 و زمان مکان، گستردگی به توجه»شده در بخش قب ، به ویژه عنوان از مباحث ارایه     

دم یک مکان خاص نیست، مشخص شد که جهاد کبیر منحصر در یک عصر و مر« مخاطب
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توان این جهاد را به نحو مناسب همان زمان و با استفاده از امکانات ای میبلکه در هر دوره

و تجهیزات مناسب، به انجام رساندو این مسئله در برخی از تفاسیر نیز منعکس شده 

 (2/730: 1413حجازی، )استو

ای به جز جنگ و جهاد نظامی هتوان نتیجه گرفت که جهاد کبیر در هر عرصپس می     

: 1389آملی،  جوادی)قاب  گسترش و تعریف استو در کتب تفسیری نیز به ابعاد فرهنگی،

 (8/456: 1419مدرسی، )سیاسی، اقتصادی، (15/122: 1374مکارم شیرازی، و 6/452

، مکارم شیرازیو 7/273 :1372طبرسی، )عقیدتی (15/122: 1374مکارم شیرازی، )تبلیغاتی،

 در این جهاد اشاره شده استو (8/299: 1385آملی،  جوادی)و علمی (15/122: 1374

رهبر فرزانه انقالب اسالمی در بیانی به مسئله عدم تبعیت از دشمن و ضمن آن به برخی      

 باید او کارهای مقاب  در و شناخت باید را دشمن»اند: های جهاد کبیر اشاراتی داشتهعرصه

 برخورد احتیاط با باید دهند،می ما به هم اقتصادی نسخه اگر حتی داد؛ نشان حساسیت

 را دارو این آقا، بگوید و بدهد را دارویی یک انسان به بیاید دشمنی که است این مث  کرد؛

 زهر دارو این داخ  در دارد احتمال کنید؛می احتیاط شما بیماری؛ فالن برای بخور

 قرار توجه مورد احتیاط با باید هم دشمن اقتصادی نسخه و سیاسی نسخهو باشد گذاشته

 تبعیت دیگر بود، وقتی حساسیت این طبعاً و است این دشمن مقاب  در حساسیت بگیرد؛

 (1395ای، خامنه«)واست کبیر جهاد همان تبعیت عدم که کردیم عرض و بود، نخواهد

 . چیستی قدرت نرم2

ی که در دانش مباحث سیاسی مرتبط با ابتدا الزم است برخی اصطالحات و مفاهیم     

بحث حاضر است، مرور شودو از دو واژه جنگ و قدرت در علوم سیاسی، اصطالحات 

متنوعی ایجاد شده که برخی از آنها در زمینه نبردهای نظامی و بعضی دیگر در میدان 

ین و ترهای غیر نظامی کاربرد داردو در این قسمت به بررسی مفهوم برخی از مهممبارزه

پرکاربردترین اصطالحات از جمله: جنگ سخت، جنگ سرد، جنگ نرم، قدرت سخت، 

 شودو قدرت نرم و قدرت هوشمند اشاره می
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ای، سخت، جنگ رسانههرچند اصطالحات دیگری همچون پدافند غیرعام ، جنگ نیمه    

جای داشته  تواند در این بحثجنگ سایبری، تهدید نرم، امنیت نرم و همانند آنها نیز می

تر باشد، اما به دلی  اهمیت کمتر آنها و اینکه برخی از این اصطالحات، ذی  مفاهیم کلی

 شودوگیرد، از طرح جداگانه آنها خودداری میکه به آنها اشاره خواهد شد، قرار می

 الف( جنگ سخت

تو های فیزیکی میان دو گروه اسهای سخت، نبرد نظامی و درگیریمنظور از جنگ     

شود و پس های سخت معموالً به منظور تسخیر یک سرزمین یا بخشی از آن آغاز میجنگ

یابدو البته چنانچه، مهاجم در بس، پایان میاز موفقیت مهاجم یا دالی  دیگر از جمله آتش

شریفی، )شودوکند و از سوی مهاجمان تعیین میاین نبرد پیروز شود، نظام حاکم تغییر می

1391 :24) 

 جنگ سرد ب(

 شوروی و آمریکا قدرت دو بین که بود تهدیدهایی و لفظی نزاع واقع در سرد جنگ     

 دهه اوای  در شوروی اتحاد فروپاشی تا 1945 سال در دوم جهانی جنگ پایان از سابی،

 جهان در را تسلیحاتی جنگ سایه همواره اما نشد، عملی گاه هیچ و داشت جریان 1990

 ،مستقیم جنگ یک ایجاد از طرم دو هر دوری مهم دالی  از یکیو کرد احساس شدمی

 وبود سالحها این از مقاب  درطرم  از استفاده ترس و هستهای جنگافزار به آنها دسترسی

 اقتصادی گوناگونی و سیاسی اجتماعی، تأثیرات کشورهای مختلف بر قدرت، نبرد این     

 از دو هر ایجاد نشد، اما شوروی و آمریکا بین مسلحانه در این دوره، درگیریو داشت

 بر افزون انداختندوهای نیابتی به راه میکردند و جنگهای متحدانشان پشتیبانی میدرگیری

 افزارهایجنگ سازیذخیره و تولید به ایسابقهبی تسلیحاتی مسابقه در کشور دو هر این،

 و پرداختند ایهسته

های غربی به سرپرستی ایاالت متحده امریکا اد دولتدر هر صورت، جنگ سرد با اتح     

 پایان اروپا، در کمونیسم سقوط و شوروی اتحاد جماهیر فروپاشی و تضعیف و در نهایت،
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ای که غرب در آن از ابزارهای استراتژیک تحت عنوان حقوق بشر و مسئله ویافت

ن و افغانستان بهره های درگیر در کشورهایی از جمله لهستارسانی به یکی از طرمکمک

 (34: 1371 برژینسکی،)بردو 

های آن، قدرت طی که بود نرم جنگ و سخت جنگ از ترکیبی سرد، توان گفت جنگمی     

کردند و تنها به می پرهیز یکدیگر با مستقیم رویارویی از سخت تهدیدهای عین در جهان

 ورساندندهای نیابتی شرکت داشتند، کمک میپیمانان خود که در جنگهم

 ج( جنگ نرم

 مورد سیاسی هاینظام علیه نرم قدرت از شده ریزیبرنامه و دقیی استفاده نرم، جنگ     

 هویت در دگرگونی هدم با و بنیادین هایارزش و باورها بر تأثیرگذاری منظور به هدم،

 و اجتماعی فرهنگی، سیاسی، مختلف هایعرصه در قبول مورد رفتاری الگوهای و فرهنگی

 (7: 1389نائینی، و)است اقتصادی

 که است تهاجم مورد کشور در نرم براندازی یا سازیثباتبی نرم، جنگ از هدم     

 حسینی،و)شودمی دنبال حمله مورد کشور در سازیبحران و زداییمشروعیت راه از معموالً

 صورت اجمته این به نسبت بخشیمصونیت برای که اقداماتی اساس، این بر( 37 :1392

 و گیردمی نام نرم دفاع و قدرت گیرد،می

کاربرد  هاروش از ایمجموعه و( 35 :1392 حسینی،)فرهنگی ابزارهای نرم، جنگ در     

 و ترینمهمو هستند یکدیگر با پوشانیهم دارای و بوده همزمان آنها، از بسیاری که دارد

نائینی، )استو رفتاری و اریگفت اصلی روش دو شام  نرم، جنگ هایشیوه مؤثرترین

1389 :29) 

 د( قدرت سخت

قدرت سخت، قدرت آشکار و ملموس و مبتنی بر مشوق و تهدید است که از آن با      

 (23: 1387محمدی، )کنندویاد می« هوی  و چماق»عبارت 
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 است و نظامی توان و قدرت بر گفت قدرت سخت ناظر توانبر مبنای این تعریف می     

 این قدرت، طرم مقاب  ِاعمال راه است، چرا که از آن اساسی عناصر اجبار از خشونت و

 و شوداقدامی می انجام فعالیت یا به مجبور

 قرار استفاده مورد ابزارها دیگر از بیش آنچه سخت، قدرت اعمال فرآیند بنا بر این در     

 (35: 1392حسینی، )استو نظامی ابزار گیرد،می

 ه( قدرت نرم

: 1387هندیانی،  و شعبانیو)است شده مطرح سخت و خشن قدرت مقاب  در نرم، قدرت     

محمدی، )ناملموس قدرت معنی به موالنا پرفسور حمید نگاه از اصطالح این( 292-293

 بدون دلخواه، نتای  به رسیدن برای است ایشیوه نای، جوزم تعریف طبی و (23: 1387

 (107: 1391احمدی، میر و پناهفریجعو)ملموس و آشکار تشویی و تهدید

ای از قدرت و عبارتست از توان اثرگذاری بر از نظر جوزم نای، قدرت نرم گونه     

بندی برنامه کار، ایجاد رغبت و جاذبه مثبت، در گزین قابهای همدیگران از طریی اهرم

زمره وی محدودکردن قدرت نرم در  (46: 1395نای، )راستای کسب نتای  دلخواهو

 اندوگران انجام دادهداند که بعضی از تحلی فرهنگ و کاهش اهمیت آن را خطایی می

  (47: 1395نای، )

افزارگرایانه است، برهمین اساس برخی محققان معتقدند قدرت در گفتمان اسالمی، نرم     

 دانند کهقدرت نرم، قسیم قدرت سخت نخواهد بودو آنان ماهیت قدرت را چندساحتی می

بر چهار ساحت منابع قدرت، استحکام قدرت، مدیریت قدرت و خاستگاه قدرت استوار 

: 1394کمالی،  افتخاری و )است، ضمن اینکه قدرت سخت نیز بر قدرت نرم تکیه داردو

23-24) 

 های قدرت نرميکم. ويژگی

ی، عباس:)عبارتند از آنها از هایی بیان شده است که برخیبرای قدرت نرم، ویژگی     

1395 :45-47) 
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 مدتطوالنی تاریخی دوره یک از برآمده ملتی هر نرم از آنجا که قدرت بودن؛. سنتی1

 این اقتصادی استو در اجتماعی و نظام آداب و رسوم، سنت، تفکر، آنان اعم از شیوه

 قاب  حد تا نرم فرهنگی آنان است، پس قدرت سنت تأثیر تحت قدرت عنصر هر فرایند،

 استو سنتی توجهی

 با که و فقط زمانی است غیرملموس قدرت یک نرم، قدرت شدن؛ روزآمد . قابلیت2

 ایگونه به نرم ذات قدرت جوهره بنابراین یابد؛می توسعه باشد، همسو زمانه اصلی جریان

 نو هایآوریفن از استفاده واسطه به و دارد را نوین شرایط با انطباق قابلیت که است

 ودهد افزایش را اهدام به ابیدستی ضریب تواندمی

 اطالعاتی، انقالب با نرم قدرت پیوند در اثر گسترش؛ و رقابت برای . توانمندی3

 دامنه و رودنرم از بین می مکانیِ قدرت و زمانی قومیتی، جغرافیایی، هایمحدودیت

 نگوناگو هایطیف رقابت المللیبین جامعه در دیگر سوی از یابدوبسیاری می اثرگذاری

 هایقدرت بهبود و پیشرفت آن، برآیند که است ناپذیراجتناب یکدیگر با نرم هایقدرت

 وشوندمی تبدی  جمعی هویت به هم با تعام  از پس است که نرم

 که است تغییرپذیر نظامی پویا و فرآیند یک نرم قدرت تغییر؛ قابلیت . پويايی و4

 قدرت ملی، اخالق ن، از جملهآ گوناگون عناصر حرکت به آن تغییر و گیریشک 

 ودارد بستگی حکومت کیفیت فرهنگی و و آموزشی

 در همزمان، باید فراگیر، ملی قدرت به دستیابی برای سخت؛ قدرت به . وابستگی5

 به صرم اتکای با پایدار توسعه حفظ زیرا کرد؛ فعالیت نیز مادی توان افزایش جهت

 شودو نیز توجه نرم قدرت کسب به سبتن بود و باید خواهد دشوار بسیار سخت قدرت

 اسالمی گفتمان در نرم قدرت دوم. منابع

ها معرفی ها و سیاستجوزم نای منابع قدرت نرم را ابتدا سه مقوله فرهنگ، ارزش     

برخی از  (124-123: 1395نای، )افزایدوکند و نهایتاً منابع اقتصادی را نیز به آنها میمی
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بع قدرت نرم در گفتمان اسالمی را بر همان اساس، چنین فهرست محققان مسلمان نیز منا

 اند:نموده

 شهادت؛ و مقاومت گرایی و فرهنگو فرهنگ که عبارتست از علم1

 صداقت؛ و سیاسی با زیرمجموعه خدامحوری، اخالق و عدالت هایو ارزش2

بی ، س ستیزی، نفیهای استکبارستیزی، ظلمخارجی با مؤلفه سیاست هایمطلوب 3

 اسالمیو فرهنگ و گسترش آن از دفاع و عقیده در مسلمانان پایداری و استقامت

 (102-100: 1392پناه، جعفری پوراحمدی و)

ها در گفتمان اسالمی را فارغ از نظریه مرسوم، به اما برخی اندیشمندان، منابع و مؤلفه     

 (22-02: 1394کمالی،  و افتخاری) اند:ای دیگر ترسیم کردهگونه

 که است اعتقادی منابع کریم، قرآن منظر از نرم قدرت منبع مؤثرترین . منابع اعتقادی:1

دعا، ذکر، ایمان و والیت از منابع  وباشدمی صالح عم  و خدا به ایمان آن، تحقی شرط

 آیدو اعتقادی قدرت به شمار می

 از مندیبهره م عا دشمن، ایجاد توانمندی و انسان، تضعیف محبوبیت دعا موجب     

  استو الهی امدادهای و برکات

بخش آن در نبردها و اطمینان و کارکرد آیدمی قدرت به شمار بدی بی منبع الهی، ذکر     

 های کارزار غیرقاب  انکار استو میدان

 شودو ایمانمی هاانسان قلوب در وی جذب عام  و انسان موجب محبوبیت ایمان     

 سخت منابع تقویت به مسیر، این از و گرددکارآمدی می و مندیتوان افزایش موجب

  وکندمی کمک هم قدرت

 انبیا و والیت و دارد والیت مخلوقات همه بر خداوند کریم، قرآن آیات براساس     

 بر غلبه موجب الهی از والیت پیروی دارد و قرار والیت راستای همین در (ع)معصومین

 شودومی دشمنان
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 از مندیبهره عام  شود ومی قلوب در محبوبیت نیکو موجب اخالقاخالقی؛ . منابع 2

 برای نیک کارهای برخی که همچنان آید، به عبارت دیگر،الهی به شمار می امدادهای

 سوء استو آثار دارای نیز هااخالقیبی نادرست و رفتار و افعال دارد، برکاتی انسان

 مصادیی دوره، هر در که است ملموسی امکانات منابع، این از منظور . منابع مادی؛3

 و قلوب پرداخت صدقات را موجب تألیف برای نمونه، خداوند متعالو دارد را خاص خود

 (60محبوبیت دانسته استو )توبه/

 و( قدرت هوشمند

قدرت هوشمند ترکیبی از دو قدرت سخت زور و تطمیع و قدرت نرم جذب و ترغیب      

به عبارت دیگر  (15: 1395نای، )دهایی برای شرایطی مشابه استوو تبدی  آن به راهبر

کنند، مهم در این میان، قدرت سخت و نرم گاه یکدیگر را تقویت و گاهی تضعیف می

نای، )های مختلف استومدار در تمییز تعام  آنها در موقعیتفراست شایسته و شرایط

ی سخت و نرم و رعایت تناسب هاپس نحوه و میزان به کار گیری از قدرت (49: 1395

 اندوآنها را قدرت هوشمند دانسته

گانه اعمال قدرت هوشمند چنین است: تعیین اهدام از منظر جوزم نای، مراح  پن      

ها و منافع، تهیه فهرست منابع موجود و ارزیابی نوسانات آنها پذیر و مرکب از ارزشسامان

ترجیحات اهدام برای اثرگذاری بر آنها، انتخاب  در سایه تغییر شرایط، ارزیابی منابع و

ها به سمت تقویت مدار در شرایط گوناگون و تعدی  تاکتیکمیان رفتارهای قدرت

یکدیگر و نهایتاً ارزیابی دقیی احتمال موفقیت در حصول اهدام هم در سطح استراتژی 

 (306-290: 1395نای، )های اثرگذاری و نفوذوکالن و هم به لحاظ تاکتیک

 سانی يا همخوانی؟. جهاد کبیر و قدرت نرم، هم3

شود و جنگ مند میشده، جنگ سخت فقط از ابزار نظامی بهرهاز میان اصطالحات بیان     

گیردو از سوی دیگر، قدرت سخت متکی های جنگی صورت میسرد نیز با پشتیبانی سالح
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نماید؛ ابزار جنگی استفاده میافزارهاست و قدرت هوشمند نیز در صورت نیاز از به جنگ

 تواند با جهاد کبیر مقایسه شودوپس هیچکدام نمی

های محدود هر یک از اصطالحات ها و پوششرسد با وجود تداخ در نتیجه به نظر می     

فوق با جهاد کبیر، اما قدرت نرم تنها اصطالحی است که بیشترین تناسب را با موضوع 

 برای ایاینکه پیش از این نیز بیان شد که قدرت نرم شیوه جهاد کبیر داشته باشد؛ چه

ملموس است و جهاد کبیر،  و آشکار تشویی و تهدید بدون دلخواه، نتای  به رسیدن

ای برای رسیدن به هدم از مسیر مخالفت با دشمن و سرپیچی از دستورات او بدون شیوه

 استفاده از ابزار و وسای  نظامی استو 

های این دو مقوله بیشتر مورد بررسی قرار ها و تفاوتمناسب است مشابهتدر اینجا      

 سانی یا همخوانی آنها اثبات شودوگیرد تا هم

 های جهاد کبیر با قدرت نرمالف( مشابهت

های آنها بایست ویژگیهای دو مقوله جهاد کبیر و قدرت نرم، میبرای بررسی مشابهت     

 روزآمد هایی از جمله قابلیتشد برای قدرت نرم، ویژگی بررسی شود؛ پیش از این گفته

تغییرپذیری مطرح شده استو همچنین از کتب  گسترش، پویایی و و امکان رقابت شدن،

 از استفاده و حداکثری تالش: عبارتند از کبیر جهاد هایتفسیری استخراج شد که ویژگی

 ومخاطب و زمان مکان، گیگسترد به توجه ناپذیری،خستگی و استمرار امکانات، همه

همچنان که قبال در تعریف این دو مقوله آمد که تکیه بر ابزارهای غیر نظامی در رسیدن به      

 هدم، در هر دو شیوه مقابله با مخالفان )داشتن قدرت نرم و انجام جهاد کبیر( وجود داردو

قدرت نرم بر ستو بودن آنهاهای قدرت نرم و جهاد کبیر، تدریجیاز جمله مشابهت     

 یهابر و پیچیده است و طیف وسیعی از کنشامری زمان ،فرایند جذب رد وکید داأجاذبه ت

( جهاد کبیر 172: 1390 باباناری، نادری و و)مهدویگیردرفتاری ناظر بر جاذبه را دربر می

 وتر گذشتزند و توضیح آن، پیشنیز فعالیتی است که استمرار و پیوستگی در آن موج می
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توان برای دو مقوله مورد بحث ارایه نمود، توجه آنها به افکار تشابه دیگری که می     

سوره فرقان به رسول اکرم)ص( دستور داده شده که با عدم  52عمومی استو در آیه 

اطاعت از کافران با آنان به جهاد کبیر بپردازد؛ پس اولین مخاطب این فرمان، پیامبر 

معرفت، )،«العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب»عنایت به قاعده اعظم)ص( استو اما با 

، همچنین دقت در قرآن کریم که گاهی مراد از (1/123ق: 1421؛ سیوطی، 216ق: 1415

رسد خطاب در این آیه، به نظر می (2/20ق: 1421خطاب خاص، عموم است، )سیوطی، 

یامبر)ص( را مورد خطاب قرار که لفظ خاص به کار رفته و صیغه امر، شخص پبا وجود آن

اند؛ چه زمامداران داده، اما ظاهراً غیر از آن حضرت نیز مورد خطاب الهی قرار گرفته

جامعه اسالمی و چه عموم امت مسلمانو پس انتظار است که عموم مردم و مسئوالن جامعه 

است به  اسالمی نسبت به جهاد کبیر اقدام نمایندو قدرت نرم نیز ناظر بر اذهان عمومی

ها و سالیی آنها را به نفع نتای  مطلوب جامعه مهاجم، تغییر دهدو طریقی که اولویت

 (171: 1390 باباناری، نادری و )مهدوی

هایی که برای جهاد کبیر و قدرت نرم بیان شد، همچنین از بررسی از مقایسه ویژگی     

دهدو این ن اجرا را نشان میها، زمان و مکاتعاریف این دو مقوله، انعطام در هدم، روش

 به نمایش درآمده استو 1ها در جدول شماره مقایسه

 وجه شباهت قدرت نرم جهاد کبیر

 انعطام در عملکرد گسترش و امکان رقابت ناپذیریخستگی

 هاانعطام در کاربست روش تغییرپذیری پویایی و  امکانات همه از استفاده و حداکثری تالش

 انعطام در شرایط اجرا شدن  روزآمد قابلیت مخاطب و زمان مکان، گستردگی به توجه

 گیری از انواع ابزارهای غیر نظامیبهره
تکیه بر ابزارهای غیر نظامی در 

 رسیدن به هدم
 انعطام در استفاده از ابزارها

)فرهنگی، ای به جز جنگ نظامی هر عرصه

 سیاسی، اقتصادی، تبلیغاتی،  عقیدتی و علمی(
 هاوسعت عرصه فرهنگ زمره ودیت درعدم محد

 شباهت در فرایند ایمستمر، تدریجی و رتبه پیوستگی و استمرار
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 دامنه تأثیر و اقدام ناظر بر افکار عمومی اقدام از سوی همه ارکان جامعه اسالمی

 نرم قدرت با کبیر جهاد هایمشابهت - 1جدول شماره 

سانی جهاد کبیر با قدرت نرم را ن مطابقت و همتوابا مرور خصوصیاتی که بیان شد می     

توان یافت که مانع از هایی برای این دو مقوله میرسد تفاوتنتیجه گرفت، اما به نظر می

های جهاد کبیر با قدرت نرم بیان همسانی این دو مفهوم استو در ادامه که برخی از تفاوت

 شودومی

 های جهاد کبیر با قدرت نرمب( تفاوت

بخش دیگری از مقایسه میان خصوصیات جهاد کبیر و قدرت نرم، بررسی میان      

تر گفته شد جهاد کبیر، جهادی غیر نظامی است و های این دو مقوله استو پیشتفاوت

مبتنی بر عدم اطاعت از کافران و دشمنانو از این منظر، جهاد کبیر نه فقط در میدان مبارزه 

فع خطرات او که گاهی به عنوان نیروی بازدارنده با نمایش و در مقام مقابله با دشمن و د

آفرینی نماید؛ بر خالم قدرت نرم که بیشتر سعی آن در تواند نقشنقاط قدرت خود، می

 جویی، یافتن نقاط ضعف طرم مقاب  و انجام تهاجم به اوستوبرتری

بر هم زدن نظم جامعه به عبارت دیگر، جامعه مهاجم با استفاده از قدرت نرم به دنبال      

مورد هجوم و سلطه بر آن با توجه به نقاط ضعف وی است، یعنی صرفاً کارکرد تهاجمی 

گانه داردو اما جهاد کبیر برای دفاع از کیان جامعه اسالمی بنا نهاده شده، یعنی کارکرد سه

ابع قدرت زا باشد و دائماً منبایست اوالً دروندفاعی، تهاجمی و بازدارنده دارد؛ پس می

های گرا باشد و بتواند در مواجهه چالشخویش را تقویت و روزآمد نماید و ثانیاً برون

 موجود، پیروز و سرافراز باشدو

پس جهادگر مؤمن و مسلمان عرصه جهاد کبیر صرفاً در کارزار نبرد غیر نظامی، مبارزه      

یابد، بلکه با قوت درونی و نماید تا اقدامش بتواند بر قدرت نرم مطابقت و مقاومت نمی

شود، همچنین در صورت بروز درگیری به نیروی بازدارندگی خود، مانع از تهاجم نیز می

 نمایدو صورت برتر و از موضع قدرت اقدام می
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شود، اما هدم از تهاجم های نظامی و جنگی استفاده نمیهرچند در جنگ نرم از سالح     

بیان شده  تهاجم مورد کشور در نرم براندازی یا سازیباتثبی نرم، گیری از قدرتو بهره

 که از مبحث جهاد کبیر فاصله داردو

های آنها اشاره توان به سطح کاربری این دو مقوله نیز به عنوان یکی دیگر از تفاوتمی     

ها گذشت که مخاطب آیه جهاد کبیر، آحاد جامعه اسالمی، اعم از کرد؛ در بخش شباهت

های گسترده از ریزین و امت مسلمان هستندو در حالی که، قدرت نرم با برنامهزمامدارا

 شود و آحاد ملت در اجرای آن نقشی ندارندوها به کار گرفته میسوی حکومت

 وجه افتراق قدرت نرم جهاد کبیر

 عدم اطاعت از کافران و دشمنان
 راستای در دیگران بر اثرگذاری

 دلخواه نتای  کسب
 رویکردتفاوت در 

 تفاوت در هدم جوییبرتری مقابله با دشمن و ممانعت از تهاجم

بازدارندگی و دفاع از کیان جامعه 

 اسالمی

 در نرم براندازی یا سازیثباتبی

 تفاوت در عملکرد تهاجم مورد جامعه

 یافتن نقاط ضعف طرم مقاب  نمایش نقاط قدرت خود

 سخت قدرت به تگیوابس گیری ابزارهای نظامیپرهیز از بهره
تفاوت در استفاده از 

 ابزارهای نظامی

گرایی بر مبنای زایی و بروندرون

 قرآن و سنت

منابع فرهنگی، ارزشی، سیاستی و 

 اقتصادی
 تفاوت در منابع قدرت

اجرا توسط حکومت اسالمی و 

 آحاد امت مسلمان
 تفاوت در سطح کاربری هااجرا توسط حکومت

 نرم قدرت با کبیر جهاد هایتفاوت - 2جدول شماره 

سانی دو مفهوم قدرت رسد که مطابقت و همهایی که بیان شد، به نظر میبنا بر تفاوت     

 نرم و جهاد کبیر قاب  تأیید نیستو
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 بندیج( جمع

های جهاد کبیر و قدرت نرم ها و سپس در قسمت تفاوتمطابی آنچه در بخش مشابهت     

ساسی میان این دو مفهوم، از جمله تفاوت در هدم، رویکرد های اگذشت، وجود تفاوت

خوانی و مشابهت جزئی آنها تأیید شود، نه و سطح کاربری، مناسب آن است که تنها هم

 سانی و مشابهت مطلی آنهاوهم

 گیرینتیجه

سان با قدرت نرم باشد، اما وجود تواند همها میهرچند جهاد کبیر از زاویه مشابهت     

ها در جهاد کبیر همچون تفاوت در هدم، رویکرد، عملکرد و سطح کاربری تفاوت برخی

شود؛ پس مناسب است که جهاد کبیر مطابی با قدرت نرم دانسته نشود، مانع از این امر می

 خوانی آنها تأیید شودوبلکه تنها هم

دهد انی رخ میرسد جهاد کبیر با رویکرد عدم اطاعت از دشمنان، زمهمچنین به نظر می     

که قدرت برتر در اختیار حکومت و جامعه اسالمی باشد، در غیر این صورت به ناچار، در 

هایی به اطاعت از دشمن خواهد افتاد و این مسئله با هدم از جهاد کبیر که مخالفت بخش

 گیردو با خواست کافران است، در تعارض قرار می
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 مطبوعاتی مؤسسه: قم األثر، و الحدیث غریب فی النهایة ،(ش1367) محمد، بن مبارک اثیر، ابن (4

 .چهارم چاپ ،اناسماعیلی

 .ششم چاپ کتابچی،: تهران األمالی، ،(ش1376) علی، بن محمد بابویه، ابن (5

 ،المهدی عبدالرزاق: تحقیی التفسیر، علم فى المسیر زاد ،(ق1422) ،على بن عبدالرحمن جوزى، ابن (6

 .اول چاپ ،العربی دارالکتاب: بیروت

 .اول چاپ ،التاریخ مؤسسه: بیروت نویر،الت و التحریر ،(تابی) طاهر، بن محمد عاشور، ابن (7

 عبداهلل احمد: تحقیی المجید، القرآن تفسیر فى المدید البحر ،(ق1419) محمد، بن احمد عجیبه، ابن (8

 .اول چاپ ،زکى عباس حسن دکتر: قاهره ،رسالن قرشى

 .اول چاپ ،االسالمی االعالم مکتب: قم اللغة، مقاییس معجم ،(ق1404) فارس، بن احمد فارس، ابن (9

 .سوم چاپ صادر، دار: بیروت العرب، لسان ،(ق1414) مکرم، بن محمد منظور، ابن (10

 التراث احیاء دار: بیروت الکریم، القرآن مزایا الى السلیم العق  ارشاد( تابی) محمد، بن محمد ابوالسعود، (11

 .اول چاپ العربی،

: بیروت ،جمی  محمد صدقی: تحقیی ر،التفسی فى المحیط البحر ،(ق1420) ،یوسف بن محمد ابوحیان، (12

 .اول چاپ دارالفکر،

 ،«اسالمی گفتمان در نرم قدرت ساختار» ،(1394 تابستان و بهار) علی، کمالی، و اصغر افتخاری، (13

 .27-9 صص ،12 شماره ،5 سال نرم، قدرت مطالعات دوفصلنامه

 .اول چاپ دارالعرفان،: قم حکیم، تفسیر( تابی) حسین، انصاریان، (14

 مکتبة: بیروت المنان، کالم تفیسر فی الرحمن الکریم تیسیر ،(ق1408) ناصر، بن عبدالرحمن سعدى، لآ (15

 .دوم چاپ العربیه، النهضة

 دارالکتب: بیروت المثانى، السبع و العظیم القرآن تفسیر فى المعانى روح ،(ق1415) سیدمحمود، آلوسی، (16

 .اول چاپ العلمیه،

 دوفصلنامه امیری، مجتبی ترجمه ،«آن پیامدهای و سرد جنگ» ،(1371 دی و آذر) زبیگنیو، برژینسکی، (17

 .35-29 صص ،64 و 63 شماره اطالعات، مؤسسه اقتصادی، - سیاسی اطالعات
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 .ششم چاپ صدر، انتشارات: تهران جامع، تفسیر( ش1366) سیدمحمدابراهیم، بروجردی، (18

 على محمد: تحقیی التنزی ، معانى فى التأوی  لباب ،(ق1415) محمد، بن علی عالءالدین بغدادی، (19

 .اول چاپ العلمیة، دارالکتب: بیروت ،شاهین

: بیروت ،المهدى عبدالرزاق: تحقیی القرآن، تفسیر فى التنزی  معالم ،(ق1420) مسعود، بن حسین بغوی، (20

 .اول چاپ ،العربى التراث داراحیاء

 دار: بیروت شحاته، محمود عبداهلل: تحقیی یمان،سل بن مقات  تفسیر ،(ق1423) ،سلیمان بن مقات  بلخی، (21

 .اول چاپ ،التراث إحیاء

 المرعشلی، عبدالرحمن محمد: تحقیی التأوی ، أسرار و التنزی  أنوار ،(ق1418) عمر، بن عبداهلل بیضاوی، (22

 .اول چاپ ،العربی التراث احیاء دار: بیروت

 آن هایمؤلفه کاربرد و اسالم دیدگاه از نرم قدرت» ،(1392) مهدی، پناه،جعفری و حسین پوراحمدی، (23

 .113-97 صص ،8 شماره ،3 دوره نرم، قدرت مطالعات دوفصلنامه ،«ایران اسالمی جمهوری در

 .سوم چاپ برهان، انتشارات: تهران مجید، قرآن تفسیر در جاوید روان ،(ق1398) محمد، تهرانی، ثقفی (24

 الحکم، و العلوم مکتبه: منوره مدینه الکبیر، العلى لکالم التفاسیر ایسر ،(ق1416) جابر، ابوبکر جزایرى، (25

 .اول چاپ

 جمهوری نرمِ قدرت هایمؤلفه» ،(1391 زمستان و پاییز) منصور، احمدی،میر و مهدی پناه،جعفری (26

 هشمار ،(ره)خمینی امام پژوهشی و آموزشی مؤسسه سیاسی، معرفت ،«اسالمی رویکرد با ایران اسالمی

 .122-105 صص ،8

 .هشتم چاپ اسراء،: قم محمدی، واعظی حسن: محقی تسنیم، تفسیر( 1389تابستان) عبداهلل، آملی، جوادی (27

 قرآن، در( ص)اکرمرسول سیره کریم، قرآن موضوعی تفسیر ،(1385خرداد) عبداهلل، آملی، جوادی (28

 .پنجم چاپ اسراء،: قم شفیعی، حسین: محقی

 .اول چاپ اسراء،: قم صفایی، محمد: تحقیی مقربان، فنای ادب ،(1388مستانز) عبداهلل، آملی، جوادی (29

 .http://portal.esra.irفرقان در نشاني:  جوادي آملي، عبداهلل، تفسير سوره (30

 ،االسالمیه دارالکتب: تهران الثمر، ملتقطات و الدرر مقتنیات ،(ش1377) میرسیدعلی، تهرانی، حائری (31

 .اول چاپ

 .دهم چاپ الجدید، الجی  دار: بیروت ،الواضح التفسیر ،(ق1413) مود،مح محمد حجازی، (32

: تهران ،بهبودى باقر محمد: تحقیی قرآن، تفسیر در درخشان انوار( ق1404) سیدمحمد، همدانى، حسینى (33

 .اول چاپ لطفى، کتابفروشى
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 .اول چاپ ،میقات اراتانتش: تهران ،عشری اثنا تفسیر( ش1363) احمد، بن حسین عبدالعظیمی، شاه حسینی (34

: قم ،(الگوها و ملی رسانه) ایرسانه نرم جنگ در فرهنگی اهدام( ش1392) صدیقه، سیده حسینی، (35

 .اسالمی هایپژوهش مرکز ایران، اسالمی جمهوری سیمای و صدا

 .اول چاپ دارالفکر،: بیروت ،البیان روح تفسیر ،(تابی) اسماعی ، بروسوی، حقی (36

 .اول چاپ مصر، االوقام وزاره: قاهره المتخصصة، القرآنیة الموسوعة ،(م2003) د،محمو زقزوق، حمدى (37

 .ششم چاپ ،دارالسالم: قاهره التفسیر، فى االساس ،(ق1424) سعید، حوی، (38

در تاریخ  (ره)خميني امام رحلت سالگرد وهفتمينبيست مراسم در اي، سيدعلي، بياناتخامنه (39

14/۰۳/1۳95  :            http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33259 

 .اول چاپ العربی، دارالفکر: بیروت للقرآن، القرآنى التفسیر ،(تابی) عبدالکریم، خطیب، (40

 .اول چاپ العلمیة، دارالکتب: بیروت ،الراضى کفایة و القاضى عنایة ،(ق1417) محمد، بن احمد خفاجی، (41

 ،للمطبوعات دارالتعارم: بیروت العزیز، الکتاب تفسیر فی الوجیز ،(ق1422) علی، محمد بن علی دخی ، (42

 .دوم چاپ

 .اول چاپ ،دارالقلم: بیروت القرآن، ألفاظ مفردات ،(ق1412) محمد، بن حسین اصفهانی، راغب (43

: قم ،(قرآن علوم و تفسیر در تحقیی روش) 3قرآن تفسیر منطی( ش1392) محمدعلی، اصفهانی، رضایی (44

 .دوم چاپ ،(ص)المصطفی نشر و ترجمه یالمللبین مرکز

: دمشی و بیروت المنه ، و الشریعة و العقیدة فى المنیر التفسیر ،(ق1418) مصطفی، بن وهبة زحیلی، (45

 .دوم چاپ المعاصر، دارالفکر

 .اول چاپ دارالفکر،: دمشی الوسیط، تفسیر ،(ق1422) ،مصطفی بن وهبة زحیلی، (46

 التأوی ، وجوه فى األقاوی  عیون و التنزی  غوامض حقائی عن امالکش ،(ق1407) محمود، زمخشرى، (47

 .سوم چاپ العربی، دارالکتاب: بیروت

 دارالتعارم: بیروت المجید، القرآن تفسیر فى الجدید ،(ق1406) ،اهلل حبیب بن محمد نجفی، سبزواری (48

 .اول چاپ ،للمطبوعات

 دارالتعارم: بیروت القرآن، تفسیر الى ذهاناال ارشاد ،(ق1419) اهلل، حبیب بن محمد نجفی، سبزواری (49

 .اول چاپ للمطبوعات،

 عمروى، غالمحسن بن عمر ابوسعید: تحقیی العلوم، بحر ،(تابی) احمد، بن محمد بن نصر سمرقندی، (50

 .اول چاپ دارالفکر،: بیروت

 .دوم چاپ العربی، دارالکتاب: بیروت القرآن، علوم فی اإلتقان ،(ق1421) الدین،جالل سیوطی، (51
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 .هفدهم چاپ دارالشروق،: قاهره و بیروت القرآن، ظالل فى ،(ق1412) ابراهیم، بن قطب بن سید شاذلی، (52

 .اول چاپ النشر، و للطباعة دارالبالغة: بیروت الکریم، القرآن تفسیر ،(ق1412) سیدعبداهلل، شبر، (53

 ،(ره)خمینی امام پژوهشی و آموزشی مؤسسه: قم ،(1391تابستان) نرم، جنگ احمدحسین، شریفی، (54

 .ششم چاپ

 نرم، قدرت ،«نرم تهدیدات مدیریت و شناخت بسی ،» ،(1387) عبداهلل، هندیانی و محمدرضا شعبانی (55

 پژوهشگاه و( ع)صادق امام دانشگاه همکاران، و افتخاری اصغر ،(بسی  موردی مطالعه) امنیت و فرهنگ

 .328-291 صص بسی ، تحقیقات و  مطالعات

 .اول چاپ دارالفکر،: بیروت الکریم، للقرآن تفسیر التفاسیر صفوة ،(ق1421) ،محمدعلى صابونى، (56

 فرهنگ انتشارات: قم السنة، و بالقرآن القرآن تفسیر فى الفرقان ،(ش1365) محمد، تهرانى، صادقى (57

 .دوم چاپ اسالمى،

 .اول چاپ مؤلف،: قم بالقرآن، القرآن تفسیر فى البالغ ،(ق1419) محمد، تهرانی، صادقی (58

 جامعه اسالمی انتشارات دفتر: قم القرآن، تفسیر فى المیزان ،(ق1417) سیدمحمدحسین، طباطبایی، (59

 .پنجم چاپ قم، علمیه حوزه مدرسین

: تهران بالغی، جواد محمد: تحقیی القرآن، تفسیر فى البیان مجمع ،(ش1372) ،حسن بن فض  طبرسی، (60

 .سوم چاپ خسرو، ناصر انتشارات

 .اول چاپ النشر، و للطباعه مصر نهضه دار: قاهره الکریم، للقرآن الوسیط التفسیر ،(تابی) ،سیدمحمد طنطاوی، (61

 احیاء دار: بیروت ،قصیرعاملى احمد: تحقیی ،القرآن تفسیر فى التبیان ،(تابی) ،حسن بن محمد طوسی، (62

 .اول چاپ ،العربى التراث

: قم ،محمودى مالک: تحقیی العزیز، رآنالق تفسیر فى الوجیز ،(ق1413) حسین، بن على عاملى (63

 واول چاپ الکریم، دارالقرآن

 .اول چاپ صدوق، انتشارات: تهران ،غفاری اکبر علی: تحقیی عاملى، تفسیر( ش1360) ابراهیم، عاملی، (64

 تخصصی فصلنامه ،«ملی دولت در نرم امنیت و قدرت مفهومی نسبت» ،(1395 زمستان) محمد، عباسی، (65

 .73-40 صص ،37 شماره ،12 رهدو سیاسی، علوم

 .سوم چاپ ،العربی التراث احیاء دار: بیروت ،الغیب مفاتیح ،(ق1420) عمر، بن محمد رازی، فخر (66

 مرکز انتشارات: قم پژوهی،دین گستره در پژوهش فنون و اصول ،(1388زمستان) احد، قراملکی، فرامرز (67

 .سوم چاپ قم، علمیه حوزه مدیریت

 .دوم چاپ النشر، و للطباعة المالک دار: بیروت القرآن، وحى من تفسیر ،(ق1419) سیدمحمدحسین، اهلل، فض  (68
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 .دوم چاپ الصدر، انتشارات: تهران اعلمی، حسین: تحقیی ،الصافى تفسیر ،(ق1415) مالمحسن، کاشانی، فیض (69

 سیدمرتضى: تحقیی العالم، الملک کالم تفسیر فى االلهام سواطع ،(ق1417) ابوالفض ، دکنی، فیضی (70

 .اول چاپ دارالمنار،: قم ،شیرازى زاده اهلل آیت

 مؤسسه: قم للرافعى، الکبیر الشرح غریب فى المنیر المصباح ،(ق1414) محمد، بن احمد فیومی، (71

 .دوم چاپ دارالهجرة،

 عیون باس  محمد: تحقیی ،(القاسمى تفسیر) التأوی  محاسن ،(ق1418) الدین،محمدجمال قاسمی، (72

 .اول چاپ العلمیه، دارالکتب: یروتب السود،

 .یازدهم چاپ قرآن، از هایىدرس فرهنگى مرکز: تهران نور، تفسیر( ش1383) محسن، قرائتى، (73

 .سوم چاپ بعثت، بنیاد: تهران الحدیث، احسن تفسیر( ش1377) اکبر،سیدعلى قرشى، (74

 .ششم پچا ،االسالمیه دارالکتب: تهران قرآن، قاموس ،(ش1371) اکبر، علی قرشی، (75

 .اول چاپ خسرو، ناصر انتشارات: تهران القرآن، ألحکام الجامع ،(ش1364) احمد، بن محمد قرطبی، (76

 حسین: تحقیی ،الغرائب بحر و الدقائی کنز تفسیر ،(ش1368) محمدرضا، بن محمد مشهدی، قمی (77

 .اول چاپ ،اسالمی ارشاد وزارت انتشارات و چاپ سازمان تهران، درگاهی،

 کتابفروشی: تهران المخالفین، الزام فى الصادقین منه  تفسیر ،(ش1336) اهلل،الفتحم کاشانی، (78

 .سوم چاپ ،علمی محمدحسن

: تهران نائینی، جاللی سیدمحمدرضا: تحقیی علیه، مواهب ،(ش1369) علی، بن حسین سبزواری، کاشفی (79

  .اول چاپ ،اقبال وانتشارات چاپ سازمان

 .چهارم چاپ اإلسالمیة، دارالکتب: تهران الکافی، ،(ق1407و )اقاسح بن یعقوب بن محمد کلینی، (80

 فصلنامه ،«ایران اسالمی جمهوری نظام اجتماعی سرمایه نرم، قدرت منابع( »1387) منوچهر، محمدی، (81

 .43-19 صص ،16 شماره خرداد، 15

  .اول چاپ الحسین، محبى دار: تهران القرآن، هدى من ،(ق1419) سیدمحمدتقی، مدرسی، (82

 .اول چاپ العربی، التراث داراحیاء: بیروت المراغى، تفسیر ،(تابی) مصطفی، بن احمد راغی،م (83

 محمدحسین: نگارش و تدوین قرآن، در جهاد و جنگ ،(1394تابستان) محمدتقی، یزدی، مصباح (84

 قدس)خمینى امام پژوهشى و آموزشى مؤسسه انتشارات: قم قمی، نادری محمدمهدی و اسکندری

 .هارمچ چاپ ،(سره

 ،رشدیه مکتبة: پاکستان تونسى، نبى غالم: تحقیی ،«المظهرى التفسیر ،(ق1412) ثناءاهلل، محمد مظهری، (85

 .اول چاپ
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 .دوم چاپ االسالمی، النشر مؤسسة: قم القرآن، علوم فی التمهید ،(ق1415) محمدهادی، معرفت، (86

  .اول چاپ المیة،اإلس دارالکتب: تهران الکاشف، تفسیر ،(ق1424) محمدجواد، مغنیه، (87

  .اول چاپ اإلسالمیة، دارالکتب: تهران نمونه، تفسیر ،(ش1374) ناصر، شیرازی، مکارم (88

 .اول چاپ الترقى، مطبعة: دمشی المعانى، بیان ،(ق1382) سیدعبدالقادر، غازی، آل مالحویش (89

 السالم،علیه الرضا ماإلما إلی المنسوب الفقه ،(ق1406) السالم،علیه هشتم امام موسی، بن علی به منسوب (90

 .اول چاپ السالم، علیهم البیت آل مؤسسة: مشهد

 ناحیه از نرم قدرت کاربرد» ،(1390 زمستان و پاییز) مهدی، باباناری، نادری و اصغرآقا مهدوی، (91

 .204-167صص ،14 پیاپی ،2 شماره ،7 سال سیاسی، دانش دوفصلنامه ،«قرآنی رویکردی استکبار؛

: تهران ،حکمت اصغر علی: تحقیی األبرار، عدة و األسرار کشف ،(ش1371) ،محمد بن احمد میبدی، (92

 .پنجم چاپ کبیر، امیر انتشارات

 .سوم چاپ نی، نشر: تهران عزیزی، احمد ترجمه قدرت، آینده ،(ش1395) اس، جوزم نای، (93

 مرکز عی،دفا راهبرد فصلنامه ،«نرم جنگ شناسیماهیت بر درآمدی( »1389 بهار) محمد، علی نائینی، (94

 .28 شماره هشتم، سال دفاعی، راهبردی تحقیقات

 واول چاپ للنشر، رکابى دار: مصر الغیبیة، المفاتح و االلهیة الفواتح ،( م1999) محمود، بن اهلل نعمت نخجوانی، (95

 أمین محمد: تحقیی المجید، القرآن معنى لکشف لبید مراح ،(ق1417) عمر، بن محمد جاوى، نووى (96

 .اول چاپ العلمیه، دارالکتب: وتبیر ،الصناوى

 واول چاپ القلم، دار: بیروت العزیز، الکتاب تفسیر فى الوجیز ،(ق1415) احمد، بن على نیشابورى، واحدى (97


