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 مقدمه. 1
 کهآن از بیش باطل و حق نبرد همواره که گرددمی روشن( ع)معصومین ائمۀ مجاهدت تاریخ بررسی با

 عنوانبه روانی،عملیات ویژه طوربه. است بوده استوار روانی عوامل پایۀ بر باشد سخت و نظامی
 ،این حوزه خود و داشت خواهد پی در را ذهن و روان و قلب تسخیر» جریان این در نقش ترینرنگپر

 طریق این از که است مخاطبان برای خاصی اطالعات و هاویژگی انتقال برای شده طراحی موضوعات
 «دهد قرار تأثیر تحت را افراد و گروه، هاسازمان رفتار نهایتاً و هاآن هایانگیزه و احساسات تواندمی

 عملیات گیریبهره از باطل یجبهه هدفتوان اشاره نمود که در این راستا می .(68: 1931 ذوالفقاری،)
 خاص اطالعاتی و ویژگی انتقال برای هاروش و هاتکنیک وسیلهبه مسلمین ذهن و قلب تسخیر روانی
. کنند کنترل را مسلمین رفتار نهایت در و هاانگیزه، احساسات بتوانند طریق این از که است بوده

 و( ع)نمعصومی ئمۀا که اندبوده این صدد در روانیعملیات به جستن تمسک با باطل یجبهه یگردعبارتبه
 رهنمودهایشان و اعمال با همواره که( ع)اطهارائمۀ  رواین از. دست بکشند خود اعتقادات از پیروانشان

ایستادگی و پایداری نمودند و به  دشمن هجمۀ این مقابل در خود اقدامات با ،اندبوده بشر بخشهدایت
 روشنگری افکار عمومی در زمان خود پرداختند.

 مسئلهبیان  .1-1

نقش  دشمنان مقابل در جامعه کنترل نهایت در و مخاطبان اعمال و افکار تغییر برای روانیعملیات ارههمو
گیری از اهمیت دارد این است که بهره آنچهمیان  این است. در پراهمیتی در تحوالت جامعه داشته

گیری از وه بهرهشی هایها و تفاوتباشد؟ شباهتاز منظر دینی چگونه میروانی های عملیاتتکنیک
با دشمنان برای مقابله بنابراین  روانی چیست؟ روانی اسالمی با ادبیات معاصر عملیات عملیات هایتکنیک
 بررسی مهم این به توجه با. باشیمهای دینی در این زمینه میبررسی دیدگاهروانی نیازمند عملیات ۀدر حوز
 نیز و دشمن اقدامات کردن خنثی برای روانیعملیات از گیریبهره راستای در معصومین ائمۀ اقدامات

بنابراین ؛ باشدمی گشاراه بسیار مخاطبین عقاید و رفتار نهایت در و احساسات ها،انگیزه بر تأثیرگذاری
مختصات  توانمی، بزرگان این توسط روانیعملیات از گیریبهره چگونگی تحلیل و تجزیه لهیوسهب

امام علی)ع( در  ۀیت به سیربا عنا در این میان .نمود احصاء روانی عملیات از حصحی استفاده برای مفهومی
 ۀزمین ،های متعددجمله جنگد ایشان در مقابل دشمنان خویش ازاقدامات و عملکر، مدت حکومت خود

ک ر ضمن درپژوهش حاضسو باشد. از اینروانی می عملیاتۀ در حوز مناسبی برای احصاء روش اسالمی
 باشد.میدر رویارویی با دشمنان روانی امیرالمؤمنین عملیات هایشناسایی تکنیکدنبال ع بهموضواهمیت 

 پژوهش ۀپیشین .1-2

ای ( در مقاله1931نیا )به محمدی سیرت و موسوی توانمی شده انجام هایپژوهش ازجمله زمینه این در
اشاره  «(ع)علی امام نظامی سیرۀ ۀمطالع انیروعملیات بنیادی سازیمفهوم در اسالمی رهیافتی»با عنوان 

 ،«تحکیمی» ،«استراتژیک» ،«تاکتیکی» روانیعملیات انواع و موارد ذکر با نمود. در این پژوهش
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 و جنگ حین جنگ، از پیشۀ باز سه در و( ع)امیرالمؤمنین نظامی ۀسیر در «بحران در روانی عملیات»
 اساسی هایمقوله بنیادی، سازیمفهوم طریق از های جمل، صفین و نهروان()جنگ جنگ، از پس

همچنین در . است احصا شده رفتاری و گرایشی بینشی، ۀگانسه براساس حضرت ۀسیر در روانی عملیات
 عملیات اسالم، صدر در روانی عملیات» عنوان با ایمقاله در( 1961) جمشیدیبه  توانیماین راستا 

 تمسخر، روحیه، تضعیفدهد که نشان می نتایج این مقاله نمود.اشاره  («ص)اکرم رسول دفاعی روانی
 کردن متقاعد برای کفار های مورد استفادهتکنیک ازجمله تهدید و تطمیع پردازی،دروغ شایعه، رواج

 حسینی دیگر پژوهشی در باشد.می خود اعتقادات از کشیدن دست منظوربه مسلمانان و( ص)پیامبر
 دهدمی نشان «یهود با رویارویی در کریمقرآن روانی عملیات شناسیروش» عنوانبه ایمقاله در( 1939)

- عملیات با ، روش قرآن برای مقابله با یهودکندمی مقابل خاص شکلی به ویژه دشمن این با کریم قرآن
 بیان و زبان ابزار از استفاده با کریم قرآن. دارد هاییتفاوت البته و هاشباهت معاصر جهان در روانی

 مانند روانی عملیات هایکتکنی به شبیه هایروش برخی از یهود، مخاطب بر تأثیرگذاری منظوربه
ۀ مجموع در( 1963) طائب دیگر سوی از. است برده بهره شیفتگیو  رعب تواتر، و استمرار روشنگری،

 و پیدایش سیر که تاس صدد در الهی کتاب آیات در تدبر و تدقیق با روانی، عملیات در سیری مقاالت
 قرار مطالعه مورد اسالمی تحقیق منابع سایر و احادیث روایات، قرآن، آیات افق از را روانی عملیات فرآیند
« اقناع مخاطب در نهج البالغه»با عنوان( 1939پور، حسومی و خاکپور، )کرمدر پژوهشی دیگر  دهد.

بالغه روش اقناع مخاطب توسط امام علی)ع( تالش شده است تا با استفاده از تحلیل و بررسی نهج ال
واع فنون و ـنان خویش از انـر سخدهد که امام علی)ع( دژوهش نشان میـواکاوی گرد، نتایج این پ

های اقناع مثل تبلیغ، حکمت، موعظه برای اقناع ساختن مخاطب استفاده نمودند. همچنین حضرت شیوه
داری و عدم دروغ ای معیارهایی همچون آزاداندیشی، هدف)ع( در کالم خود در راستای اقناع مخاطب بر

 هایروش و اصول» خویش با عنوانۀ نام( در پایان1931همازاده ) .اندکاریو...توجه داشتهپردازی و فریب
 دوران دنبال بررسیبه« نهروان و جمل صفین، هایجنگ بر کیدأت با علوی؛ۀ سیر در روانی عملیات
 شده تالش مقالهباشد. در این می نهروان و صفین جمل، جنگ سه ویژهبه( ع)لیع منینؤامیرالم حکومت

 هایتکنیک موردکاوی روش براساس و قمری هجری چهل دهه زمانی شرایط گرفتن نظر در با است
 نتایج. قرار دهد بازخوانی مورد مارقین و قاسطین ناکثین، با حضرت هایجنگ در شده گرفته کاربه روانی
 روانیعملیات هایتکنیک از مندیبهره دینی چارچوب و اخالقی اصول استخراج قالب در مقاله ینا نهایی
 .انددرآمده تحریر ۀرشت به و شده بندیجمع

 ضرورت و اهمیت پژوهش. 1-3

ردد که این روش با مبانی و گروانی در زمان معاصر روشن مینظری عملیات تبا تدقیق و تدبر در ادبیا
از جهت اسالمی روانی عملیاترو کشف مختصات باشد. از اینیاسالمی در حال اجرا مغیر های تکنیک

که ضرورت پژوهش را مشخص باشد ای میلهمسأاز این روش  صحیح گیریمبنا و تکنیک برای بهره



 ... م علی)ع(های عملیات روانی اماتکنیک          43

 

با در رویارویی عنوان حاکم اسالمی رویدادهای مختلفی امام علی)ع( بهۀ جا که در سیراز آننماید. می
با دشمنان مشاهده  ایشانروانی را در رویارویی نقش پراهمیت عملیات توانیم، شوددشمنان مشاهده می

با روانی عملیات مفاهیمها منبعی غنی برای احصاء های امام در این رویدادرفتار و دستورالعمل. نمود
امام علی)ع( از  یاستفاده ۀرو در این پژوهش تالش شده است به شیواز این باشد.می رویکرد اسالمی

وانی ایشان در رویارویی با دشمنان احصا و مورد تجزیه ر های عملیاتتکنیکروانی پرداخته شود و عملیات
  و تحلیل قرار گیرد.

 

 روانیعملیاتشناسی مفهوم. 2

اسی، علوم شنای اجتماعی را از منظر علوم روان، پدیدارهایرشتهیانم یعلمعنوان روانی، به عملیات

)رضا  دهدقرار میاجتماعی، علوم ارتباطات، علوم سیاسی و ژئوپلیتیک رسانه مورد پژوهش و بررسی 
ها، روانی یکی از مفاهیم متداول در مکاتبات و مذاکرات استراتژیستاصطالح عملیات .(3: 1931جنیدی، 

که از  یبرداربهرهمفهوم و وسعت این  رغم گستردگیپردازها و کارشناسان علوم سیاسی است. علینظریه

ها و پندار افراد، گروه که یحدپیرامون مفهوم آن وجود ندارد تا  ینظراتفاقشود. روانی میعملیات
تعاریف از سه منظر  ۀها و تشابروانی بسیار متفاوت است. تفاوتهای مختلف از مفهوم عملیاتدولت

 قابل بررسی است.« هدف، ابزار و مخاطب»

 هدف جهتاز  .2-1

عقاید،  بر تأثیرگذاریها هدف خود را باشند. آننظر مشترکی دارا میتعاریف نقطه نظر تمامی رواین از
روانی بیان منظور نیل دادن مخاطبان به هدف مجری عملیاتها، احساسات و عواطف و رفتارها بهنگرش

 ایدئولوژیک که برای و سیاسی، نظامی «اتاقدام» زمینه معتقد است: یندر اعاصف  کنند. برای مثالمی
مین أمنظور تطرف و مخالف بههای دوست، دشمن، بیها یا رفتار مطلوب در گروهایجاد احساسات، نگرش

 .(18 :1966)عاصف،  شودحی و اجرا میمقاصد ملی، طرا

 ابزار جهتاز . 2-2

ابزار را صرفاً تبلیغی و نه نظامی، اقتصادی  اند. گروهی کهاین دیدگاه تعاریفی به چند بخش قابل تقسیم از
اقتصادی  و سیاسی و ای از اقدامات تبلیغاتی و نظامیدانند. گروهی دیگر تعاریف را مجموعهو سیاسی می

های ارتباطی اصولی از تبلیغات و فعالیتۀ استفاد توان به تعریف ذیل اشاره نمود:دانند. برای نمونه میمی
ها و گیریبر نظرات، احساسات، موضع تأثیرگذاریمنظور ها، بهای از دولتمجموعهتوسط یک دولت یا 

های مزبور و های دولت یا دولتطرف، در راستای تحقق سیاستهای دوست، دشمن و یا بیرفتار گروه
 .(41 :1961سوری، ) ارائه شده است 1311یکا در دهه ها. تعریف مزبور از سوی وزارت دفاع آمراهداف آن

 علمی هیأت ای محدود کرده است.به تبلیغات رسانه روانی را صرفاً این تعریف، عملیات رسدنظر میبه
 ها،نگرش که هایی«برنامه: »کندمی تعریف گونهاین را نظامی روانی عملیات گزارشی در آمریکا دفاعی
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 ایجاد رفتاری تا کنندمی تقویت یا تهییج را هدف افراد و هاگروه ها،سازمان ها،دولت احساسات و عقاید
 و عملیاتی ،یکیاستراتژ سطوح در جنگۀ صحنۀ فرماند مقاصد و آمریکا ملی سیاست اهداف از که کنند

 اثر برای نظامیان و مدارانسیاست رسانه، ارتباط اساس این بر .(41: 1961 تانوس،) کند حمایت تاکتیکی
 .است الزامی روانیعملیات بخشی

 مخاطب جهت زا .3-2

 منحصراً روانی عملیات مخاطب بعضی. باشندمی دارا را متفاوتی پوشش ۀمحدود تعاریف در مخاطبان
 آمریکا ارتش. دانندمی عملیات مخاطب نیز را طرفبی و دوست دیگر بعضی و دانندمی خارجی دشمن

 که است اعمالی دیگر و تبلیغات از دقیق ۀاستفاد روانی جنگ: »کندمی تعریف گونهاین را روانی عملیات
 است دوست یا طرفبی افراد دشمن، رفتار و هاانگیزه احساسات، عقاید، بر ثیرگذاریأت آن اصلی هدف

 در. (Lienbarger, 1975: 25) «باشد ملی اهداف و مقاصد برآوردن برای پشتیبانی عامل کهنحویبه
 سه این بررسی به حال .است شده گرفته نظرمد دوست یا طرفبی افراد دشمن، مخاطبان تعریف این

 عملیاتی روانی عملیات که گفت توانمی مجموع در. شودمی پرداخته متفکران ۀعمد تعاریف در منظر
 نهایت در و عینی هایاستدالل ها،انگیزه احساسات، بر اثرگذاری منظوربه شدهریزیبرنامه است

 ۀهم در مشترک روانی، عملیات مجری مدنظر هدف به نآ دادن نیل و مخاطب ۀجامع بر ثیرگذاریتأ
 .باشد اقتصادی سیاسی، نظامی، یا تبلیغاتی حیث از عملیات این حال. باشدمی تعریف

 

 متفکران و تعاریف عملیات روانی :1 جدول

 عناصر تعریف
 متفکران تعاریف

 هدف ابزار مخاطب

ها و مردم دولت
 خارجی

ابزارهایی غیر از ابزار 
امی، سیاسی و نظ

 اقتصادی

اثرگذاری و نفوذ 
 بر عقاید و رفتار

کشوری »داند که اقداماتی می ۀروانی را مجموع عملیات
ها و مردم منظور اثرگذاری و نفوذ بر عقاید و رفتار دولتبه

خارجی، با ابزارهایی غیر از ابزار نظامی، سیاسی و 
 .(26 :1969)سبیالن اردستانی،  «دهداقتصادی انجام می

 1ویلیام داواتی

 های خارجیگروه
از  ۀطراحی شد ۀاستفاد

 هاتبلیغات و فعالیت

ثیر قرار أتحت ت
دادن نظرها، 

ها، نگرش
 احساسات و رفتار

جای ها بهملت از تبلیغات و فعالیت ۀطراحی شد ۀاستفاد
ثیر قرار أعقاید و اطالعاتی که برای تحت ت انتقال جنگ و

های حساسات و رفتار گروهها، ادادن نظرها، نگرش
تحقیق  اند، به شکلی که ازخارجی در نظر گرفته شده

 .(13 :1962اهداف ملی حمایت کند )استونرساندرس، 

 2استونرساندس

 دشمن

استفاده از تبلیغات، 
همراه با اقدامات عملی 
است که دارای ماهیت 
نظامی، اقتصادی یا 

 باشدسیاسی می

- 

تبلیغات بر ضد دشمن، همراه با  روانی استفاده از عملیات
 اقدامات عملی است که دارای ماهیت نظامی، اقتصادی یا

 .(12 :1964)شهبازی،  باشدسیاسی می

 9پل الینبرگر

                                                           
1. William Davaty 

2. Frances Stonor Saunders 

3. Paul linebarger 
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مخاطبان خارجی، 

های رفتار دولت
ها، بیگانه، سازمان

یک ها و یکگروه
 افراد

انتقال اطالعات و 
 های گزیده شدهنشانه

بر  تأثیرگذاری
ها، هیجان

ها، استدالل انگیزه
 عینی

که برای انتقال اطالعات و  است یاتیعملروانی،  عملیات
ها، بر هیجان تأثیرگذاریهای گزیده شده، با هدف نشانه

ها، استدالل عینی مخاطبان خارجی، رفتار انگیزه
یک افراد، ها و یکوهها، گرهای بیگانه، سازماندولت

 (gray, 2000: 1)شود  یزیرطرح

 1گری

ها ها، گروهسازمان
 و افراد خارجی

 انتقال اطالعات معین

بر  تأثیرگذاری
احساسات، 

ها، اهداف انگیزه
انتقال اطالعات 

 معین

هایی از پیش مشخص شده برای انتقال اطالعات فعالیت
بر احساسات،  تأثیرگذاریمعین به مخاطبین، با هدف 

ها ها، گروهسازمانها، ثیر بر دولتأها، اهداف و نیز تانگیزه
 کندو افراد خارجی تعریف می

(Bowen, 2002: 21). 

 2باون

- 
از ابزار ارتباطی اعم 

سیاسی،  عوامل
 نظامی ایدئولوژی و

اعمال و  نفوذ بر
 رفتار انسانی

 استفاده از ابزار ارتباطی )عواملمنظور ریزی بهطرح
رفتار ثر در انحراف ؤ( میو نظامسیاسی، ایدئولوژی 

اعمال  تغییر رفتار برای نفوذ بر و هایزهانگ، کاهش هاگروه
تر به اهداف ملی و رفتار انسانی که موجب دستیابی آسان

 .(paddock, 1989: 45)باشد می

 9آلفرد پدوک

افراد دشمن، 
پیمان طرف، همبی

 و دوست

تبلیغات و اقداماتی با 
اتکا به ابزارهای نظامی، 

 اقتصادی یا سیاسی

اید، نفوذ در عق
احساسات، 

عواطف، تمایالت 
 رفتار مخاطبان و

برداری صحیح و طراحی شده از تبلیغات و فرآیند بهره
اقداماتی با اتکا به ابزارهای نظامی، اقتصادی یا سیاسی 
که هدف اصلی آن نفوذ در عقاید، احساسات، عواطف، 

طرف، هم رفتار مخاطبان )افراد دشمن، بی تمایالت و
پیروزی در  منظوربه، بر آنانگذاری ثیرأت پیمان و دوست( و

آنان  ۀجنگ و تسلیم کامل نیروهای دشمن تضعیف روحی
 .(Whtley, 2000: 23)است 

المعارف دایره
 بریتانیکا

های رفتار دولت
ها، بیگانه، سازمان

 تکتکها و گروه
 افراد

رای انتقال اطالعات و ب
 شدهیدهبرگزهای نشانه

ها، برانگیزه ثیرأت
یجانات، ه

های استدالل
 عینی

عملیات روانی، عملیاتی است که برای انتقال اطالعات و 
های برگزیده شده به مخاطبین خارجی طراحی شده نشانه

های عینی ها، هیجانات، استداللتا بتواند بر انگیزه
ها و گروهها، های بیگانه، سازمانمخاطبان، رفتار دولت

 ,joint chiffs of staff) تک افراد اثر گذاردتک

1996: 5). 

ستاد  ۀنشری
 مشترک آمریکا

 

 روانی های عملیاتتکنیک. 3
دفی مین منظور و هأگرفتن عملی خاص در زمانی معین برای ت کارتکنیک یا شیوه عبارت است از به

 وعی وجود دارد که کاربران عملیاتهای متنهای و تکنیکروانی روشمشخص. بر این اساس در عملیات

کوشند تا باورها، ها میترکیبی از آن یا ها وگیری به موقع و مناسب یکی از این روشرکاروانی با به

 .ثیر قرار دهندأمخاطبان را در جهت دلخواه تحت ت تمایالت و رفتار
 
 
 

                                                           
1. gray 

2. Bowen 

3. paddock 
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 تخدیر. 3-1

آنها  عاطفی احساسی و ۀشود تا پشتواناین روش برای کند یا متوقف کردن رفتار مخاطبان تالش می در

تدریج کمرنگ و زائل شود اما در چنین حالتی ها بهنآمورد هدف قرار گیرد و احساس حاکم به رفتار 

نشینی، تسلیم مجبور به عقب دهند وتوان خود را برای دستیابی به اهداف از دست می مخاطبان قدرت و

 .(93-96: 1968)خدا مرادی،  دهندتوان مبارزه را از دست می شوند ویا فرار می

 تشجیع. 3-2

خالف تخدیر در این تکنیک باید شور و اشتیاق حاکم بر مخاطب را افزایش داده و عواطف و احساسات بر
خود را به هدف موردنظر روانی با انگیزش و تشجیع، مخاطب  را تقویت نمود. کارشناسان عملیاتآن 

خورداری از آن، فرد برای مشارکت یا عالی عبارت است از وضع روانی که با بر ۀروحی» کنند.تشویق می
اقدام، مثبت و مؤثر ارزیابی  نتیجه را با توجه به هدف اقدام در موقعیت، انگیزه کافی و قوی دارد و

 .(68: 1962)سلیمانی، « کندمی

 ارعاب. 3-3

نون دیرباز تاکروانی است که از  متداول و کارآمد در عملیات یهاروشایجاد ترس و رعب در مخاطب از 

منظور تضعیف روحیه و سست نمودن های درگیر و متخاصم بوده است و این حربه بهمورد استفاده طرف

روانی ضمن تهدید و ترساندن مخاطبان با  د. در این شیوه کارشناسان عملیاتشوکار برده میهاراده آنان ب

نی بر مالی و حتی قطعی فراواکه خطرات و صدمات احت کنندیمهای گوناگون به آنان چنین القاء دسیسه

 .(116: 1931)ذوالفقاری،  سر راه آنان کمین کرده است

 تحریک. 3-4

روش،  یندر ا، گذاردیمثیر أه بر روی حالت و رفتار مخاطبان تهایی است کمنظور از تحریک، انجام اقدام
ساسات مخاطبان دهنده به تحریک احگاهیآها و اطالعات پیام ارائهروانی با  متخصصان عملیات

دهند حس همدردی، تنفر، خشم و میسوی تحقق اهداف مطلوب نظر خود سوق پردازند و آنها را بهمی
کارشناسان  .(11 :1948ازی، )شیر گیرنداین روش مورد توجه قرار می است که در جمله مفاهیمیب ازضغ

غضب نیروها و  توانند خشم ویانسانی، ساختگی یا واقعی دشمن، م ضد ۀترسیم چهر روانی با عملیات
 .ها را برانگیزندنآقربانیان، احساس  با بازماندگان ومردم را پیدا کنند و با احساس همدردی 

 القاء. 3-5

صورت مستقیم و صریح نظر را بهکه مخاطب آمادگی پذیرش پیام موردرود کار میمستقیم هنگامی به اءالق
دهد از القاء غیرمستقیم بهره قابل دریافت پیام مقاومت نشان میمکه مخاطب در اما هنگامی؛ داشته باشد
شکار منظور خود را به مخاطبان آگیری روانی بدون موضعمتخصصان عملیات این روش شود. درگرفته می
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ارتباط یا دو پهلو نان منظور و پیام خود را در قالب موضوعاتی به ظاهر بیآ یگردعبارتبهکنند؛ منتقل می
مخاطبان باقی  در ذهندانند که پس از مدتی فقط اجمال پیام روانی می متخصصان عملیات .کنندمی بیان
ان این حافظه منظور و پیام اصلی خود را به آن ماند، به همین اساس در مراحل بعدی با استفاده ازمی

 .(111: 1966)جنیدی،  منتقل کنند

 مقایسه. 3-6

کنیم و آن را ، یعنی زمانی یک پدیده را درک میها استدرک تفاوت ها دراساس احساس و ادراک پدیده
د تا با نکنروانی سعی می خود متفاوت باشد. مجریان عملیات یم که با محیط و اشیاء اطرافناسشمی

خاطب نشان د قیاس، عمق و شدت پدیده را به ممور ۀمقایسه بین پدیده موردنظر با پدید ۀاستفاده از شیو
ها های اجتماعی و مقایسه آنآمار مربوط به ناهنجاری ۀه، ارائوضع اقتصادی مردم با گذشت ۀیسمقا دهند.
 .(184-186: 1931)ذوالفقاری،  دباشهای این تکنیک مین قبل از بحران اقتصادی از نمونهبا زما

 

 شروش پژوه. 4
ه شده است. هدف از رویکرد گرفت استقرایی بهره با رویکرد کیفیدر این مقاله از روش تحلیل محتوای 

ها ههای تحقیق از طریق توجه به مضامین مسلط و متداول در داداستقرایی کمک به پدید آمدن یافته
 )جعفری اندبرده نام محتوا تحلیل ای بر تفاوتیم مراحل نظرانصاحب. (Thomas, 2006: 2)است 

 :است اهمیت حائز یکیف محتوای تحلیل در زیر ( مراحل91 :1964دیگران،  و هرندی

 جمله، کلمه، از اعم را واحدهای تحلیل باید کریپندروف پژوهشگر نظر براساس تحلیل: واحد تعریف .1

 .کند تعیین ... و خبر مقاله، پاراگراف،
 .است موارد تکراری گذاشتن کنار و همانند متون حذف مرحله، این از منظور ها:داده کاهش .2
یک مقوله، گروهی از مضامین است که در وجهی با یکدیگر اشتراک دارند  :بندیمقوله نظام از استفاده .9

Krippendorff, 2004: 80-82)). 
 گرپژوهش تحقیق، یهاداده اساس بر مقوالت تعیین از پس :هاداده اساس بر یبندمقوله نظام اصالح .1

 .کند اضافه را دیگر تعدادی و ذفرا ح مقوالت برخی نیاز، صورت در و اصالح را یبندمقوله نظام باید

 ارائه و تهیه باید گزارشی موجود هایداده به توجه با پایانی مرحلۀ در :کیفی هایداده از گزارشی ارائۀ .1

 .(Rader, 2007: 45) شود
باشد. البالغه میروانی در نهجهای عملیاتبا تکنیک مرتبطهای خطبه ۀهم مقاله این در واحد تحلیل    

و در قالب جدول  استخراج شود پرسش پژوهشهای مرتبط با استقرایی داده رویکرد با شده است تالش
 شدهبیان (کد) کنندهتوصیف و کوتاه عبارتی توسط پژوهش پرسش با مرتبط مفاهیم سپس و ارائه گردد

 بندیمقوله منظا یک در و شده بندیمقوله تحلیل، مورد هااز خطبه مستخرج هایداده بعدی گام در .است
 عنوان تحت جامع و کالن بندیدسته در مندنظام صورتبه فرعی هایمقوله ادامه در. است گرفته قرار
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 ۀاستفاد مورد روانی عملیات هایتکنیک اساس این بر که اندشده بندیطبقه( محوری) اصلی هایمقوله
 .است گردیده احصاء دشمنان با رویارویی در( ع)علی حضرت

 بررسی مورد هاینمونه( مفاهیم استخراج) کدگذاری و کلیدی کاتن. 4-1
 

 های مورد بررسینکات کلیدی و کدگذاری )استخراج مفاهیم( نمونه :2جدول 

 شماره های( کلیدینکات )گزاره مفاهیم مستخرج خطبه

11 

القاء آمیختگی شیطان و 
 فرمانده سپاه دشمن

من  .استود را جلب و بسیج نموده آگاه شوید، که شیطان سواران و پیادگان خ
نتوانسته است ام و کسى را با خود دارم، هرگز امرى را بر خود مشتبه نساخته امینائیب

حوضى براى آنان پر خواهم کرد که  سوگند به خدا، .واقعیتى را بر من مشتبه بسازد
از آن  نتوانند بیرون روند و اگر ،که اگر وارد آن حوض شوند ساقى آن خودم باشم

 نتوانند برگردند. ،بگریزند

1 
ایجاد ترس با بیان قدرت و 

 بصیرت علی)ع(

بیان توان و بصیرت رهبر 
 موجب افزایش انگیزه

11 

مخاطب با سبک  نکوهش
 شمردن عقول و رؤیاهایشان

زمین شما نزدیک به آب و دور از آسمان است. عقول شما سبک و رؤیاها و 

گاه هر تیرانداز و لقمه هر خورنده و شکار  . پس شما نشانهاصل استآرزوهایتان بى

 .هستید یاکنندههر حمله

2 
تشریح موقعیت با استفاده از 

 یراندازتمثیل به نشانه گاه هر ت

22 
انگیزش با القاء حزب شیطان 

 بودن دشمن

به تحریک حزب خود زده و خودباختگان سست عنصر را شیطان دست  آگاه باشید،
و باطل به حد  خود برگردد هاییانهخود جلب نموده است تا ستم به آش یسوبه

نه انحرافى از من  ]پست صفتان رذل سیرت[ این نصابش برسد. سوگند به خدا،
 .اندرا حاکم قرار داده را بر من بگیرند و نه میان من و خودشان عدالت اند که آندیده

9 

21 

ایجاد ترس با بیان تصرف 
 دشمن دولت توسط

اندک از این ی اماندهاى جز تهمن بهره سوگند به زندگانى پدر نیکوى تو اى عمرو،
 یمنخبر به من رسیده است که بسر بن ارطاۀ مشرف به  ظرف ندارم، سپس فرمود:
را از شما  مین زودى دولته من اطمینان دارم که آنان به گشته است و سوگند بخدا،

جهت اجتماع و تشکل آنان در باطلشان و پراکندگى  به ]این تسلط[ .خواهند گرفت

 .باشدشما از حقتان می

1 
توسط مقایسه سپاه با  نکوهش

 دشمن در اتحاد و تفرقه

21 

راز  یلهوسمخاطب به نکوهش
 و نیاز با پروردگار

را به او بسپارم، بیم آن  را به یک کاسه چوبین امین بدانم و آن اگر من یکى از شما
من این مردم را دچار ماللت  بار خدایا، .آن کاسه چوبى را با متعلقاتش ببرددارم که 

آنان هم مرا  امرا افسرده ساخته اند، من اینانآنان نیز مرا گرفتار ماللت نموده ام،کرده
فرما و بدتر از من  یتاند، بهتر از آنان را بجاى آنان بر من عناافسرده و ناراحت کرده

که چنان را بگذار و آب کن، آنان هاىدل خدایا،ر با ب آنان بنما.جاى من نصیهرا ب

دوست دارم که بجاى شما  سوگند به خدا، ،یدباش یارشود، هشنمک در آب منحل می

 بنى فراس بن غنم داشتم. هزار مرد سوار از قبیله

ابرهاى  سوارانى از آنان مانند خواندى،را می اگر آنان ]که من دارم[، در چنین موقعیتى

 شتافتند.یتندرو تابستانى به کمک تو م

1 

تفهیم شرایط با تشبیه دل به 
 نمک

وسیله مقایسه هب نکوهش

سپاهیان با سواران با وفای 
 بنی فراس بن غنم

24 

بیان جهاد دری از درهای 
بهشت موجب افزایش انگیزه 

 مجاهدان

بهشت است که  درى از درهاىجهاد ]با دشمنان خدا[  پس از حمد و ثناى خداوندى،
جهاد لباس تقوى و زره . به روى خواص اولیاء خود باز کرده است ]خداوند این در را[

کسى که از روى اعراض جهاد را ترک کند،  .محکم الهى و سپر با اطمینان او است
بر او بپوشاند و بال و مصیبت او را فرا گیرد و با حقارت و پستى در  خداوند لباس ذلت

را  ها سر دهد و در برابر حق که آنور شود و دلش مشوش گردد و هذیانذلت غوطه

8 

ایجاد ترس با بیان ترک جهاد 
 موجب ذلت و خواری
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ا و زره اظهار جهاد لباس تقو
 محکم الهی مولد اشتیاق

خود را بر وى  خورد و حق بر او پیروز شود و ذلتشکست می، ترک کرده است

 .و از انصاف و عدالت ممنوع گردد تحمیل نماید

24 

مقایسه اتحاد و پراکندگی سپاه 
قلب را  شما از حقتان، یاجتماع این قوم بر باطلشان و پراکندگ سوگند بخدا، شگفتا، با دشمن

کشاند. زشتى و اندوه بر شما باد، زیرا که نشانه مى میراند و اندوه را به درون آدمىمی

 برید. مورد حمله و کشتار قرارشوید و هجوم نمىغارت می اید،گشته تیرهاى دشمن

 دهید.شما رضایت می شود،بر خدا مى کنید. معصیتگیرید و حمله نمیمی

4 
رضایت سپاه بر معصیت بر 

 خدا

سپاهیان توسط  نکوهش
 شانیترسیم اعمال ضد اسالم

24 

مخاطب به وسیله  نکوهش
 و عقلشان یاسبک شمردن رؤ

]در  نشینحجله هاى]در دلتان[، عقول زن امردان مردنما، رؤیاهاى کودکاناى ن

 این شناخت، به خدا، شناختم، سوگنددیدم و نمىمغزتان[، اى کاش شما را نمی
قلبم را با خونابه پر  ها بدنبال داشت. خدا نابودتان کند،آورد و اندوه ]بر من[ پشیمانى

هاى متوالى را جرعه پس از جرعه ل نموده و غمام را از خشم ماالماکردید و سینه
 .نافرمانى و تنها گذاشتن من مختل ساختید و نظرم را با یبمن خوراندید، رأ

موقعیت با تشبیه  یسازشفاف 6
 غم به جرعه آب

 تحریک مخاطب توسط نفرین

91 

تحریک دشمن به وسیله 
 مقایسه آخرت و دنیا

سراى آخرت  ام، آیا در برابرو توبیخ بر شما خسته شدهاز خطاب  اف بر شما اى مردم،

جاى عزت دلخوش هب به پذیرش ذلت دنیوى داده و یبه زندگ و سعادت ابدى رضایت

چشمانتان از اضطراب  خوانم،می که شما را براى جهاد با دشمنانتاناید؟! هنگامیکرده

مستى ناهشیارى فرو  به جوالن میفتد، گویى که در سکرات مرگ غوطه ورید و در

افتید، شود و شما در حیرت و تردید مىبسته می اید، راه فهم سخنان من بر شمارفته

شما ندارم، ه اید، من هرگز اطمینانى بو از تعقل باز مانده هایتان مختل استگویا دل

 و پایدار نیستید که بتوان بر شما تکیه نمود. شما آن رکن محکم

3 

توسط سپاهیان  نکوهش
 نفرین

مقایسه عزت و ذلت برای 
 تحریک مخاطب

اعمال  وسیله توصیفهتخدیر ب

 قبیحشان

ایسه مق یلهوستحریک سپاه به
 با دشمن

خورید و خود را می هاگرىافروزان بدى هستید، فریب حیلهشما جنگ سوگند بخدا،
ناراحت و خشمگین  شود،کنید، از نیروها و ابعاد شما کاسته مىجوئى نمیچاره
 .در غفلت غوطه ورید ولى شما ،اندگردید، دشمنان در پیرامون شما نخوابیدهنمى

11  

بیه توصیف شرایط توسط تش
 مرگ به امواج

قسم به  .مغلوب گشتند که به پستى و خوارى تن دادند، یکسان سوگند به خدا،
کارزار شدت بگیرد و امواج مرگ  گمان من درباره شما چنین است که اگر پروردگار،

 .دو نیم شود از فرزند ابیطالب دور خواهید گشت ها پدید آورد، مانند سرى کهطوفان
که دشمن را بر خود مسلط بسازد، که گوشت او را بخورد و  یآن مرد سوگند به خدا،
 .نرم و پوست او را بکند، چنین شخصى سخت زبون است استخوانش را

11  
 واری تن دادنبه پستی و خ

 موجب مغلوب گشتن

 انبی با اشتیاق و شور ایجاد
رهبری قدرت  

 و بازوها قطع و دشمن تارک پراندن بر شمشیر، وسیلهبه که قدرتی با بخدا، سوگند
 و تالش این[ من وظیفه اینست] داد، نخواهم دشمن دستبه را سلطه دارم، او پاهاى

 .دارد را خود کار خداوندى هقاهر مشیت و است من اختیارى تکاپوى
21  

 قاهره مشیت گرو در عاقبت
انگیزش موجب خداوندی  

98 

ترساندن دشمن از مرگ  
 بیهوده

هاى هموار این زمین و در گاه آن[من شما را از بخاک افتادن در اثناى این نهر ]یا پیچ
پروردگارتان و  روشنى از بدون دلیل خاک و خون در غلطید[ه ترسانم، ]که بگودى مى

شما را به هالکت انداخت و قضا نه با حجتى آشکار که با شما باشد، این دنیاى فانى 
شما را در دام خود گرفته است،  اید[آماده کرده ]که مقدماتش را خودتان و قدر الهى

کرده بودم، شما مانند طردکنندگان کتاب الهى دستور من شما را از این حکمیت نهى 

که مرا مجبور کردید که و از عمل به آن امتناع ورزیدید تا آن سر انداختید مرا پشت

91 بک تخریب دشمن به وسیله س 
ن شمردن مغز و احمقانه دانست

 رؤیاهایشان



 34           6931 زمستان، بیستمالبالغه، سال پنجم، شماره پژوهشنامه نهج

 
ور در رؤیاهاى شما تطبیق کنم و شما مردمى سبک مغز و غوطه نظرم را با خواسته

 اید.احمقانه

 حیاط سرنوشت بر آگاهی
گریحیله عدم موجب  

[ صدق یا] وفاء از ترنگهدارنده سپرى هیچ من و است صدق همراه وفا مردم، اى
 در ما و کندنمی مکر چیست او حیات نهائى سرنوشت بداند که کسی و بینمنمی

 این نادانان و اندکرده تلقى هشیارى را مکر مردمش اکثر که بریممى بسر زمانى
! هستند وضعى چه در اینان دهند،می نسبت جوئیهچار در مهارت به را مکرپردازى

 .بکشد را آنان خدا

11 

 ارتکاب مانع الهی طاعت
گریحیله  

 و روشنگر الهی تقوای
هافتنه در بخشنجات  

-حـیله نبـودن دینـدار القاء

 گران

 بوسیله مخاطب نکوهش
 نفرین

 و ذلت موجب جهاد از ممانعت
 خواری

 موقعیت دادندست از و خوارى و ذلت به یا اند،طلبیده نبرد میدان به را شما آنان
 آب از تا کنید سیراب نابکاران آن هاىخون از را شمشیرها یا دهید، در تن خود حیات

 و خورده شکست دشمن از که است زندگى آن در شما نابودى و مرگ. شوید سیراب
 این از دشمن بر پیروزى با که است مرگى آن در شما فناناپذیر زندگى اید،شده ذلیل

 خود دنبالبه را منحرف گمراهان مشتى معاویه که باشید آگاه اید،بربسته رخت جهان
 را خود گلوهاى آنان تا است، ساخته مبهم و تاریک آنان رابر واقعیات خبر و انداخته،

 .اندنموده تیرمرگ آماج

11 
 ترک و ابدی زندگی شهادت

نابودی آن  

 و مراهگ القاء وسیلهبه تحریک
دشمن بودن منحرف  

18 

ت تحریک سپاه با بیان قدر
 مجاهدان صدر اسالم

عموهاى خود را  ما در حضور رسول خدا)ص( بودیم، پدران و فرزندان و برادران و

ترین اشخاص براى ما جز ایمان و تسلیم و کشتیم و این جنگ و کشتار با نزدیکمی

دردآگین و کوشش در جهاد با  هاىشن و بردبارى در برابر نیشحرکت در راه رو
 ]جنگى[ مردى از دشمن ما، مانند دو نر و افزود، در آن زمان مردى از مادشمن نمى

که از خود بیخود شده بودند تا کدام یک از گشتند، درحالیبا یکدیگر گالویز می سخت

خورد و گاهى ن از ما ضربه میبر دیگرى بچشاند، گاهى دشم کاسه مرگ را آن دو،

 یم، وقتى که خداوند صدق و خلوص ما را دید،دخوردیگر ما از دشمن ضربه می
 .ما را به ذلت و خوارى نشاند و پیروزى را بر ما فرستاد دشمن

18 
صدق و خلوص مجاهدان 

خواری دشمن موجب ذلت و  

مقایسه  ۀبوسیل نکوهش
 مجاهدان صدر اسالم با سپاه

88  

اعمال بندگان در معرض دید 
بدانید که کار شما در دیدگاه خداوندیست و شما با پسر عموى پیامبر در حرکت و  پروردگار

تالش هستید، حمله را تکرار و از فرار شرم کنید، زیرا فرار از جهاد ننگ براى 
است در روز حساب و به رها کردن روح از کالبدتان  هاى آینده شما و آتشىنسل
باشید و سبکبال به سوى مرگ حرکت نمائید و بر شما باد  ایت دهید و دلخوشرض

طناب،  یلهوسانبوه متراکم سپاه دشمن و چادرهاى مستحکم به توجه به این جایگاه
و متن آن خیمه را که شیطان در جانبى از آن کمین گرفته و براى جستن  بزنید وسط

به عقب گرفته است، براى مقاومت و قصد پائى  دستى به پیش و براى فرار، پیش،به
ملکوتى بر شما  تر قصد پافشارى کنید تا نور پرفروغشکستن دشمن هر چه سخت

اعمال شما را هرگز کم  هاى برتر و خدا با شما است و پاداشبتابد و شمائید انسان
 نخواهد کرد.

14 

فرار از جنگ موجب ننگ بر 
 نسل آینده

از  فرار آتش روز حساب نتیجه
 جهاد

انگیزش با بیان القاء آمیختگی 
 دشمن با شیطان

بقای پاداش اعمال مجاهدان 
 نزد پروردگار

تشجیع با بیان یاری مجاهدان 
 توسط خداوند
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118 

سپاه  وسیله مقایسههب نکوهش

 با مجاهدان شهید

ن بر حق، دورى بردبارى متین، گویندگا مردمانى مبارک راى، داراى - سوگند بخدا
 بگیرند و در صراط مستقیم حرکت خدا سبقت گزیدگان از ستم، براى حرکت در راه

توشه براى آخرت ابدى خود، کرامت گواراى آن  سریع کنند، مردمانى که در کسب
آن فرزند ثقیف مبتکر و  بخدا سوگند، پیروز گشتند، آگاه باشید، یرحیات فناناپذ

خورد و پیه گردد، محصوالت شما را میبر شما مسلط مى رویگردان از حق و عدالت

 کند.شما را آب مى

16 
ریزی و خبر از خون

یحجاج بن ثقف یبارگشکم  

113 

مخاطب بوسیله  نکوهش
توصیف رفتار و عقاید 

 ناپسندش
ترسو، شما با کثرتى که  عیبجو، کناره گیرنده از حق، زننده،شما مردمى هستید طعنه

شما را به حرکت در راهى  ید، هماهنگى دلهایتان بسیار اندک است، مندر عدد دار
-کسى که خود را به هالکت مى روشن وادار کردم که در آن راه به هالکت نیفتد جز

رو به بهشت است و هر کس از  مسیرش اندازد، هر کس در جاده الهى حرکت کرد،
 مسیرش رو به آتش است. آن جاده بلغزد،

موجب  روردگاراطاعت پ 13
 دستیابی به بهشت

 ی از خداوند مسببزعدم پیرو
 آتش دوزخ

121 

نیا و ترغیب بوسیله مقایسه د
 آخرت

توانائى سالم ماندن از شمشیر  اگر شما از شمشیر این دنیا فرار کنید، و سوگند به خدا،
 ضبندارید و شما سروران عرب و بزرگترین برجستگانید، قطعى است که غ آخرت را

 .خداوندى و ذلت و پستى پایدار و ننگ و عار جاودان در فرار از دشمن است

 افزاید و ما بین او و روزى کهکس که از جهاد بگریزد بر طول عمر خود نمىو آن
 ممنوعیتى ایجاد نخواهد گشت، کیست آن رهسپار کوى مرگش فرا خواهد رسید،

است،  هاى بلندآب برسد، بهشت زیر نیزهاى که تالش کند و به لقاءاهلل که چون تشنه
 من به رویارویى با دشمنانم گیرد و سوگند به خدا،امروز خبرها مورد امتحان قرار مى

 .خود یهاترم از اشتیاق آنان به وطنمشتاق

21 

ترعیب با بیان عدم توان گریز 
 از روز قیامت

فرار در جنگ ننگ و عار 
 جاودان بر نسل

یزه سط بیان انگتشجیع تو
 واالی رهبری

162 

تشجیع با اظهار عدم خسران 
 مجاهدان شهید

آن برادران ما که خونشان در صفین ریخته شد ضرر نکردند که امروز زنده نیستند تا 
غصه بخورند و شرنگ جانگزای اندوه را بیاشامند. سوگند به خدا، آن عزیزان آغشته 

خداوند پاداش آنان را عنایت فرمود و آنان را پس  و در خون خود به دیدار خدا شتافتند
از سپری کردن دوران ترس و وحشت، در سرای امن جاودانی جای داد، کجا رفتند آن 
برادران من که راه مستقیم کمال را پیش گرفتند و رهسپار کوی حق گشتند. کجاست 

آنان از  عمار؟ کو ابن تیهان؟ ذوالشهادتین کجا رفته است؟ و کجا رفتند امثال
برادرانشان که پیمان وفاداری تا مرگ بسته بودند و سرهای آنان به ارمغان نزد 
طاغوت و طاغوتیان فاجر برده شد؟ آه، افسوس بر آن برادرانم که قرآن را تالوت 

ها را انجام یشیدند و آناندکردند و در عمل به آن استقامت ورزیدند و در تکالیف 
 و بدعت را نابود ساختند. دادند. سنت را احیاء کردند

21 

تشجیع با بیان مجاهدان شهید 
 در سرای امن الهی

 به خداوند پاداش اعطای
 شهیدان

 و الهی هایسنت احیای
 توسط هابدعت نابودی

 اسالم صدر مجاهدان

 

 های مورد بررسیفرعی( از خطبه -یهای )اصلاستخراج مقوله. 4-2

 گیری، برای تهیه و اکتشاف مدل بهرهاهمتن خطبه از آمدهدستبهمفاهیم  ز کدگذاری و استخراجپس ا
بندی مفاهیم در قالب مقوالت داریم. روانی توسط حضرت علی)ع(، نیاز به طبقههای عملیاتتکنیک

گردند. بندی میباشند که در یک مجموعه طبقهای از مضامین مرتبط با یکدیگر میمقوالت مجموعه
 گیرند.باشند تحت مقوله اصلی قرار میدر یک وجه مشترک می یکدیگربا ای که الت فرعیسرانجام مقو
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 مورد بررسی یهااز خطبهفرعی( مستخرج  -های )اصلیمقوله :3جدول 

 مفاهیم مرتبط )شواهد( های فرعیمقوله های اصلیمقوله 

 تشجیع 1

 1،9،11،14 شیطانی از دشمن ۀترسیم چهر

 1،12،21 قدرت رهبریبیان صالبت و 

 12،18 پیروزی از آن مشیت قاهره خداوندی

 8،11،14 توصیف ثمرات اخروی و دنیوی جهاد

 11،13 مجاهدان بخشنجاتتقوای الهی 

 8،18،21 توصیف ارزشمندی مجاهدان صدر اسالم

 خشیت 2

 8،11،11 ترک تکلیف جهاد موجب ذلت و خواری

 18،21 نسل آینده فرار از جهاد ننگی برای

 1،19،16 اجتناب از جهاد موجب نمایان گشتن عواقب وخیم

 11، 18،21 طرد جهاد مسبب آتش دوزخ

 11،13،21 اعمال دنیوی و اخروی ۀتوسط مقایس خشیت

 1،6،3،11 ایجاد ترس توسط نفرین کردن

 القاء 9
 1،9،18 میختگی شیطان و سپاه دشمنآالقاء 

 4،3،13 مخاطب اسالمیغیر رفتار القاء

 مقایسه 1

 1،4،11 نقاط ضعف سپاه با نقاط قوت دشمن ۀمقایس

 1،18،16 سپاهیان با مجاهدان صدر اسالم ۀمقایس

 3،11،21 اعمال و اهداف دنیوی و اخروی ۀمقایس

 نکوهش 1

 1،19،11 وسیله مقایسه با دشمنهسپاه ب نکوهش

 1،11،16 المسپاه با مجاهدان صدر اس ۀمقایس

 4،3،13 ترسیم اعمال ضد اسالمی سپاه

 2،6،19 سبک شمردن عقول و رؤیاهای مخاطب

 2،1،6،3،11،18 گیری از ادبیات و موقعیت جغرافیاییبهره

 

 هاتحلیل داده .5
 ۀاز تکنیک ارعاب تضعیف روحیه و سست نمودن اراد معاصر روانی گیری کارشناسان عملیاتهدف بهره

کنند که آنان القاء می باشد. در این شیوه متخصصان ضمن تهدید و ترساندن مخاطب برطب میمخا
طور که بررسی شد همان. خطرات و صدمات احتمالی و حتمی فراوانی بر سر راه آنان کمین کرده است

تحلیل  و جزیه. با تگیردقرار میمقوله  1گیری از تکنیک ارعاب در المؤمنین در راستای بهرهاقدامات امیر
از هدف  یتراعم هدف خشیتتکنیک  یریکارگبهتوان به این مهم پی برد که امام علی)ع( از آنها می

منظور سست نمودن اراده و روانی بهاند. متخصصان عملیاتروانی داشتهرایج در میان کارشناسان عملیات
که مخاطب را تنها دشمن ا توجه به ایناما حضرت ب؛ گیرندمخاطب از این تکنیک بهره می ۀتضعیف روحی

گیری از این باشند که این نگاه منجر به بهرهمی گروه هدف دانند بلکه سپاهیان خودی نیز شاملنمی
 گردد.می ارعاب ۀوسیلههدایت سپاهیان بو نیز  دشمن ۀسست نمودن اراده و روحیتکنیک برای دو هدف 

نابود کردن باطل و نیز  با بیان قدرت و صالبت خویش درامام علی)ع( برای تحقق یافتن هدف نخست 
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با ترسیم  حضرت آن عالوه براندازند. ترسی بر دل دشمنان می ،لمانان استگار که حامی مسردقدرت پرو
منظور دستیابی به هدف . بهباشندیمدنبال تضعیف روحیه و سست نمودن اراده دشمنان عاقبت تاریک به

جویی با بهرهنیز گردد و هاد موجب ذلت و خواری سپاهیان میکه ترک تکلیف جنبا تشریح ایایشان دوم 
 همچنین دانند وترک جهاد را ننگ ابدی بر نسل می از عقاید اعراب ازجمله توجه به اصل و نسب، ایشان

د. نافزایوحشت از قیامت را در دل سپاهیان می ،با تشریح اینکه طرد جهاد آتشی است در روز حساب
تواند باشد. ایشان با استفاده از سپاهیان خویش نمی ۀشن است که هدف ایشان تضعیف روحیه و ارادرو

ر سپاهیان به تدهد. این ترس موجب احتیاط بیشسپاهیان خود را به مسیر حق سوق می خشیتتکنیک 
  شود.مسیر حق و باطل می

های دینی سپاهیان زمینهدشمن از پیشامام علی)ع( در تکنیک تشجیع با القاء آمیختگی شیطان با     
ها در مقابل مسیر شیطان قرار دارد و این راهی است که به د که مسیر آنندهاستفاده نموده و نشان می

امام سراپرده عظیم معاویه را » کندیمبه این مهم اشاره  19میثم نیز ذیل خطبه  ابن شود.سعادت ختم می
برای درهم شکستن آن، با این خصوصیت که شیطان در آن النه گرفته به یارانش معرفی کرده و آنان را 

 با توصیف ثمرات اخروی وحضرت علی)ع( در قدم بعدی  .(9/42 :1961)بحرانی،  «کنداست، ترغیب می
اعمال دنیوی و اخروی و سپس با بیان  ۀمقایس ۀوسیلهو نیز نشان دادن برتری مجاهدان ب دنیوی جهاد

دنبال افزایش شور و اشتیاق سپاهیان و به ،امی مسلمانان است و پیروزی از آن اوستکه پروردگار حاین
های جنگ با بیان قدرت و صالبت خویش برای عالوه ایشان در میدانهد. بنباشتشجیع آنان به جهاد می

جا که آن 22 ۀدر شرح خطبابن میثم  کنند.سپاهیان را بیش از پیش تقویت می ۀانگیز ،جنگیدن با باطل
در تشجیع سپاهیان  های رهبرپرنگ توانایی به نقشفرمایند، می یدتأکامام علی)ع( بر حق بودن خود 

 وی کهینا به اطمینان به شنوندگان هایدل جذب و جنگ به هایشتوانائی بر امامکید تأ» :کندیماشاره 
 زیرا کنند پیروی او از کامل بینش با ستیز و جنگ در شود کهیمنجر به این م خداست بجان از حق به

 و نیست یقینش چهرۀ در باطل ۀشبه خداست دین یاور و است حق بر امام که کند یقین انسان که وقتی
 قدمثابت ناخوشایندها در و گرددیم افزون پیکارش توانایی و شودیم افزوده هاسختی در مقاومتش بر
 .(2/148 :1961 )بحرانی، «ماندیم

منظور تصویرسازی از موضوع موردنظر به روانی در تکینک القاءلیاتمری متخصصان عگیهدف بهره    
القاء  ۀحوزتکنیک در دو ی این با ارائهامیرالمؤمنین اما ؛ باشندن مخاطب میانتقال مفهوم مشخصی در ذه

. گردند، یار و یاور سپاهیان خود میالقاء مسلمان نبودن مخاطبو نیز  میختگی شیطان و سپاه دشمنآ
هدف ایشان از بیان آمیختگی شیطان و دشمن، ترسیم و القاء تصویری شیطانی از دشمن در ذهن 

 گفته که را کسی قول و کنداشاره می خود ایستادگى و قدم ثبات به، امام 21 ۀخطب درباشد. مخاطب می
تصویری  القاء نتایج از ذیل این خطبه، میثم نیزابنداند. می نادرست نمایدیم سستى کارزار در حضرت آن

 وملز بر حضرت ستداللا» ؛کندبیان میالزام و اجبار قیام علیه دشمن را نمایان ساختن  ،دشمن از باطل
 آنان بودن ستمکار. است شده بیان تجاوز و ستمگری با نآمدنشا کنار و حق کردن انکار ان،ندشم با پیکار
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 و جنگ بر اقدام و قیام به حضرت آن ندبو معذور به ذهنشان، ساختن نزدیک و شنوندگان بر است تنبهی
 پس. است الزم و واجب باشند، دهآم کنار ستمگر با و انکار را حق که کسانی با پیکار زیرا آنان؛ با ستیز
هدف از . (2/212 :1961 بحرانی،« )بود همین طلبانصلح رظن کهچنان شمرد، دناپسن ار جنگ وقوع نباید
که رغم اینباشد که سپاهیان علیانتقال این مفهوم می ( نیزمخاطب غیراسالمی اررفت القاء) دوم حوزۀ

 باشند.دانند در مسیر باطل در حال حرکت میمسیر حق می رفتار خود را در
احساسی و  ۀمخاطب پشتوان ۀروانی برای متوقف کردن اراد در تکنیک تخدیر کارشناسان عملیات    

کنند. با توجه به تدریج زایل میدهند و احساسات حاکم بر رفتار ایشان را بهعاطفی آنان را هدف قرار می
گردد به طبع نیز دو که مخاطب در نگاه امیرالمؤمنین به دو قسم سپاه دشمن و سپاه اسالم تقسیم میاین

دشمن  ۀدشمن و زایل نمودن اراده و انگیز ۀباشد. نخست همان متوقف کردن ارادهدف قابل تعریف می
ه ان ناما در هدف دوم ایش ؛توان نام تخدیر را برای این هدف قرار دادمدنظر است که در این قسمت می

توان نام این که می اشندبدنبال تقویت آن میه و عزم سپاهیان را ندارند بلکه بهادتنها قصد زایل کردن ار
مقایسه با دشمن سعی بر این  ۀسیلوبهنمودن سپاهیان  نکوهشامیرالمؤمنین با روش را نکوهش قرار داد. 

آن ایشان با  عالوه بردارند که سپاهیان نقاط ضعف خود را تشخیص داده و بر اصالح آن بکوشند و 
 نکوهشو نیاز و نفرین کردن،  توسط راز نکوهشسپاه با مجاهدان صدر اسالم،  ۀمقایس ۀلیوسهب نکوهش

با سبک شمردن عقول و رؤیاهایشان تخریب مخاطب القاء ضد اسالمی بودن رفتار سپاهیان و  ۀوسیلهب
حکمت  ،91 ۀذیل خطبشیرازی مکارم . کنند که مخاطب را از خواب غفلت بیرون بیاورندتالش می

 با امام» :کندبیان می گونهینارا ها به جنگ با شام به مردم برای تحریک آنهای تند و تیز امام عتاب
 داردمی اظهار ارادهبی و عنصر سست گروه این به نسبت را خود عتمادیابی اش،کوبنده و کوتاه هایجمله

 و بیدار را هاآن دردبی روح و خفته دانوج سخنان این که شاید شمردیبرم صراحت با را آنها ضعف نقاط و
 نبرد میدان وارد شجاعانه و شوند متحد و یزندبپا خ خونخوار دشمنان کوبیدن درهم برای تا سازد آگاه

 .(929 :1943 ،ازیر)مکارم شی ردندگ
ترین نقش در رنگعنوان پرهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بهمخاطب از جنبه ۀشناخت مسائل جامع    

ست که باید به آن پرداخته شود. حضرت ا ایلهأمسروانی  های عملیاتتکنیک مندی حداکثری ازبهره
اند. جغرافیایی بهره جسته هاییژگیومخاطب،  ۀسوم جامععلی)ع( در این راستا با استفاده از آداب و ر

به  )عایشه( بودید، گویند شما سپاهیان زنکه امام)ع( به مردم می آنجا میثم نیز در جریان جنگ جملابن
 محور را او چه است، عایشه حضرت، منظور و بودند زن سپاهیان بصره مردم» پردازداین موضوع می

 ضعف دلیلبه خردمندان دیگر و عرب میان در زنان ۀاندیش و گفتار چون ؛ وودندب داده قرار کارهایشان
 :1961)بحرانی،  «کرد نکوهش سبب همین به را بصره مردم امام بود، نکوهیده عقلشان کمی و اندیشه

2/148). 
مانند  ،باشدهایی که مخالف اصول اخالقی و اسالمی میشایان توجه است که امام علی)ع( از تکنیک    

 مقوم و جانمایه اخالقی اصول( ع)علی امام نگاه در»به عبارت دیگراند. شایع پراکنی پرهیز نموده و تطمیع
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 و نداشته مشروعیت اساس این نگاه، کسب قدرت از هر طریق ممکن،  بر. میشود محسوب سیاست
 (.6: 1931 )مولوی، «داشت خواهد دنبال به را هالکت و تباهی مسیر این غیر در حرکت

 

 گیرینتیجه

)ع( در رویارویی و مواجهه با امام علی روانیهای عملیاتشناسایی تکنیکمنظور به حاضرپژوهش 

تحلیل نموده است. نتایج حاکی از آن است که امام علی)ع( از و  هتجزیالبالغه را های نهجخطبه دشمنان،

گیری از تکنیک تشجیع توسط بهرهاست. بهره گرفته  نکوهش، القاء، مقایسه، خشیتپنج تکنیک تشجیع، 
شیطانی از جناح باطل و سپس با  ۀاصلی قابل بررسی است، ابتدا با ترسیم چهر ۀامام علی)ع( در دو مقول

با  خشیتدر تکنیک بیان امداد الهی و توصیف ثمرات جهاد تالش بر انگیزش و تشویق مجاهدان دارند. 

 هدف خشیت کارگیری تکنیک)ع( از بهم علیاما گردد کهینمایان م های فرعیمقولهتجزیه و تحلیل 

منظور روانی بهاند. متخصصان عملیاتروانی داشته از هدف رایج در میان کارشناسان عملیات یتراعم

گیری از ایشان با بهرهاما ؛ گیرندز این تکنیک بهره میمخاطب ا ۀسست نمودن اراده و تضعیف روحی

به عبارت ؛ ین است که از خشیت در راه هدایت سپاهیان به سمت حق بهره گیرددنبال ابه مذکورتکنیک 

گردد و سرانجام از لغزش ها میآن ۀایجاد ترس از قیامت در دل مجاهدان سبب تحکیم اراد دیگر

مجاهدان  ۀراده و تضعیف روحیکه این ترس موجب سست نمودن ا، نه اینکندمجاهدان جلوگیری می

منظور انتقال دنظر بهروانی تصویرسازی از موضوع مور لیاتمهدف متخصصان ع لقاءک انیدر تک. گردد

میختگی آالقاء  ۀقولباشند. امیرالمؤمنین نیز از این تکنیک در دو ممفهوم مشخصی در ذهن مخاطب می
در  اند.گرفته بهره در راستای هدایت یاوران خود القاء مسلمان نبودن مخاطبو  شیطان و سپاه دشمن

فهم مخاطب را از شرایط و اعمال بهبود  مثبت و منفی سعی دارند ۀدو کف ۀبا مقایس ایشان ۀتکنیک مقایس
صدد آن هستند که واقعیت اعمال دنیوی و اخروی را دنیا و آخرت در ۀستفاده از مقایسایشان با ا ؛ببخشند

 .گرددکنندگان جهاد میترک نشان دهند که خود مایه ایجاد انگیزه در مجاهدان و ترس برایمخاطبین به 

دشمن  سپاهیان باسپاهیان با مجاهدان صدر اسالم و مقایسه  ۀمقایس ۀوسیلهنیز بایشان  این عالوه بر

 ۀبا توجه به بررسی و تحلیل انجام شده از نظر نگارند. اصالح نماینددارند که عملکرد سپاهیان را  سعی

باشد که در این مقاله احصاء گردیده می هایییکجمله تکناز، همانند تکنیک خشیت نکوهشتکنیک 

ر د .باشدبه این تکنیک تخدیر می ن تکنیک از لحاظ عملکرد و مفهومترینزدیکدر این راستا است. 

احساسی و عاطفی  ۀمخاطب پشتوان ۀروانی برای متوقف کردن اراد تکنیک تخدیر کارشناسان عملیات

اما امام علی)ع( به ؛ کنندتدریج زایل میحاکم بر رفتار ایشان را بهدهند و احساسات آنان را هدف قرار می

اراده و  نمودن یلزادشمن و  ۀنخست همان متوقف کردن اراد اند.گرفته تری از این تکنیک بهرهشیوه عام

اما در هدف  ؛تخدیر را برای این هدف قرار داد توان نامدشمن مدنظر است که در این قسمت می ۀانگیز
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که  اشندبدنبال تقویت آن میه و عزم سپاهیان را ندارند بلکه بهادتنها قصد زایل کردن اره ن ناایش دوم

  توان برای این تکنیک ارائه نمود.میاسالمی  ۀبا توجه به زمین را نکوهش عنوان
گردد. ز شامل میباشد بلکه سپاه خودی را نیدشمن نمیمخاطب از منظر امیرالمؤمنین )ع( منحصر به     

روانی از عملیات روانی دارد. در عملیات انروانی از منظر ایشان تفاوتی عمده با متخصص های عملیاتابزار

اما از منظر  ؛باشدشود و به هیچ اصول اخالقی پایبند نمیغیرانسانی استفاده می هر ابزاری اعم از انسانی و

پراکنی گری، اجتناب از تطمیع، دوری از شایعحیلهحضرت امیر پایبندی به حقوق انسانی، پرهیز از دروغ و 

منظور به گیری از احساسات و عواطف مخاطبهروانی بهر لزامی است. هدف کارشناسان عملیاتا ...و 

ذیل تفکر و  اما امام علی)ع( تحریک احساسات و عواطف مخاطب را در؛ باشدسوق دادن به هر هدفی می

دنبال نجات آن از سردرگمی به دنبال مخیر کردن مخاطب نیستند بلکهنمایند. ایشان بهتعقل اجرا می

 ۀوعمباشد: مجمی صورتینبدنتایج این مقاله  روانی با لیاتم. در نتیجه بازنمایی تعریف عباشندمی

اهداف و افزایش قدرت تفکر و تعقل مخاطبین اعم  ها،احساسات، انگیزه بر تأثیرگذاریدر راستای  اقدامات

دادن به منظور سوقبه و اسالمی های مطابق با اصول انسانیبا اتکا به ابزارها و روشوست و دشمن ز دا

 .باشدهدفی مشخص می
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