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Abstract  
One of the causes of war and bloodshed over many centuries is the disparity of religions and 

religious wars. The Rumi with praiseworthy skill, scientifically and principally, explains the 

causes of the emergence of these wars and the ways of infiltration and the ways of dealing with 

them in the form of two fascinating and comprehensible stories. Rumi in two stories: "The king 

of Judah who killed Nazarene with passion" and "The other king of Judah who tried to destroy the 

religion of Jesus" introduces two models of hard and soft war to root out sectarian and religious 

wars from the standpoint of world principles and politic techniques. In this research, the following 

items were investigated by the techniques of psychological operations (soft war) and hard one: 

«1) - characteristics of hard and soft war, 2) -the factors of creating war from Rumi's viewpoint, 

3) -the psychological operations tool (soft power) and soft threat, 4) -the tool of hard war, 5) -the 

components of soft war in sectarianism and the creation of proxy war. The result is that Rumi, as 

an expert and experienced politician, has been rooting and discovering why and how these wars 

and their continuity throughout the ages rang the bell to prevent the destruction of religion and the 

influence of demons in the world of politics and power over the centuries. 
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 بررسي آسیب شناسي جنگ اديان در مثنوی معنوی 

 

 ایران، اردبیل، اردبیلی محقق دانشگاه، فارسی ادبیات و زبان دکتری دانشجوی مهرسمیه کیان
  

 ایران، اردبیل، اردبیلی محقق دانشگاه، فارسی ادبیات و زبان گروه، استاد    اسداللهی خدابخش
  

 ایران، اردبیل، اردبیلی محقق دانشگاه، فارسی ادبیات و زبان گروه، دانشیار  مقدمنواختی امین

 چکيده
نا موالهاي ماهبي است که ختالف ادیان و جنگا، و خونریزي در طول اعصار متماديدالیل جنگ  یکي از

 هدف از تحليق حاضر، فهم و درک .کرده استصورت علمي و اصولي براي همه بيان به  مهارتي ستودني با
مک ه کبهاي ملابله با آن هاي نفور و شيوهو راه ي بين ادیانهاگيري جنگعلل پيدایش و چگونگي شکل

صورت گرفته  ايمثنوي معنوي بود که به رو  توصيفي تحليلي و بر مبناي مطالعات کتابخانهدو داستان 
ه پادشاه جهود دیگر ک»، «بکشت از بهر تعصد که نصرانيان ميآن پادشاه جهو» موالنا در دو داستان است.

 از دیدگاه اصول و فنون دنياي اي و ماهبيهاي فرقهیابي جنگبراي ریشه« در هالک دین عيسي سعي نمود
در این پژوهش با استفاده از فنون عمليات  .ساخته استما را با دو مدل جنگ سخت و نرم آشنا ، سياست

 ، عوامل ایجاد جنگ از دیدگاه موالنا -2، و نرم هاي جنگ سختشاخص -6»رواني )جنگ نرم( و سخت: 
-هاي جنگ نرم در فرقهفهمؤل -9، ابزار جنگ سخت -5، و تهدید نرم )قدرت نرم( عمليات رواني ابزار -8

یابي ه ریشهب ند یک سياستمدار خبره و با تجربهنتيجه آنکه موالنا همان بررسي شد. «سازي و ایجاد جنگ نيابتي
ها و استمرار آن در طول اعصار پرداخته و زنگ خطري براي و کشب چرایي و چگونگي این جنگ

 . ت و قدرت در طول قرون نواخته استور شياطين دنياي سياسجلوگيري از نابودي دین و نف

  .نرم و سخت جنگ مذهبی، های جنگ سیاست، جهانی، صلح مولوی،: هاکليدواژه

                                                            
 ملاله حاضر برگرفته از رساله دکتري رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه محلق اردبيلي است. -
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 مقدمه 

هایي است که در تعصبات اي از قتل عامهاي برجستهتاریخ بشري دربردارندۀ نمونه
وامع توان یکي از معضالت جه مياي کگونهکورکورانة ماهبي و دیني ریشه داشته است؛ به

، سوادي، استبداد، استعماربشري را که باعث عواملي چون فلر، خشکسالي، جهالت و بي
د، ها در طول تاریخ به همراه دارهاي بسيار ناگواري را براي انسانشود و پيامدنابرابري و... مي

لوي در این دو تمثيل اي و ماهبي در طول اعصار متمادي دانست. هدف موهاي فرقهجنگ
برقراري صلح و دوستي و از بين بردن یکي از دالیل مهم جنگ و خونریزي است. تمامي 

ن جهاني شناسي از قدیم تاکنون براي ساختشناسي و جامعهادیان و بيشتر مکاتب فلسفي، روان
فق واند، اما اینکه چلدر مبهتر، همراه با صلح و دوستي و به دور از خشونت تال  کرده

اند، مهم است؛ مولوي در دو تمثيل عرفاني به زبان ساده و اند و چه نظراتي اعمال داشتهبوده
دان با آشنایي کامل به فنون سياست جنگ روان در جایگاه شخصي سياستمدار و سياست

، شودسخت و عمليات رواني )جنگ نرم( و ابزار و عناصر آن که منجر به جنگ سخت مي
 دهد. بشریت را مورد موشکافي دقيق قرار مي این غدۀ مرگ بار

رود: جنگ نرم و کار مياز دیدگاه موالنا دو مدل جنگ براي ملابله با دین و ماهب به 
، «تعصبکشت از بهر آن پادشاه جهود که نصرانيان مي»جنگ سخت. وي در داستان اول: 

 پادشاه جهود دیگر که در» نابودي دین و پيروان آن را به وسيلة جنگ نرم و در داستان دوم
شيوۀ جنگ سخت را براي از بين بردن دین، معرفي کرده ، «هالک دین عيسي سعي نمود

راي از کند که باست. موالنا در ابتداي داستان اول با براعت استهالل و با صراحت اعالم مي
نرم استفاده  رتبين بردن پيروان راستين یک دین و نابودي ایمان و اعتلاد، دشمنان از حربة قد

ر گسوز و ویرانهاي نيابتي خانمانکنند و باعث انحراف و تخليط در دین و عامل جنگمي
شوند؛ در همان ابتداي داستان، جنگ سخت و ملابله با زور را در برابر جنگ نرم ناکارآمد مي

 کند: تللي مي

 يستن سود کشتن که را ایشاان  کش کم
 

 تنيساا عود و مشااک بوي ندارد دین 
 

 (6/858) 

 غالف صاااد اناادر اسااات پنهااان سااارّ
 

 خالف باااطن تو چو تو بااا ظاااهر  
 

 (6/856) 



 0011پاییز |  99شماره  | 52سال | متن پژوهی ادبی  | 501

 

هاي هاي نفور دشمنان و راهها و شگرددر ادامه، در جاهاي گوناگون داستان، شيوه 
وضوع کند؛ موالنا براي اهميت مها را با کياست و درایت بيان ميملابله با این مکر و نيرنگ

تان ، بالفاصله داس«آن پادشاه جهود...»ین امر مهم در ادامه پذ از پایان داستان و تأکيد به ا
را در دفتر اول مثنوي، نلل « نمودپادشاه جهود دیگر که در هالک دین عيسي سعي مي»

 است:کرده 

 ناااپااایر درمااان ریاز  خاون  ازیان  باعااد 
 

 وزیاار آن بااالي از افااتاااد  کاااناادر  
 

 (7/866) 

 هودج آن نساااال ز دیاگر  شااااه یااک
 

 ناامااود رو عاايسااااي قااوم هااالک در 
 

 (6/758) 

 خروج دیگر این از خاواهي  خابار   گار 
 

 البروج رات والسااماء خوان بر سااوره 
 

 (6/756) 

بروج آمده است.  ۀسور 5 ةاي که در تفاسير قرآن کریم در ریل آیاشارات است به واقعه» 
وم الموعود و شاهد و مشهود والسماء ذات الِبروج والي»بدین قرار است: ، این سوره 5تا6 ةآی

 و سوگند به روز هاي سترگ استسوگند به آسمان که داراي کاخ« قتل اصحاب االخدود
، )زماني« ها به قتل رسيدندموعود و شاهد و مشهود که )مؤمنان عيسوي( در آن گودال

در آن داستان، چون پادشاه جهود شيوۀ جنگ سخت را براي نابودي پيروان مسيح  (.6836
کار برده است، عالوه بر اینکه موجب استحکام بيشتر دین و ایمان مسيحيان شده، خود نيز هب

 در شعلة آتش جنگ و دشمني سوخته و شکست خورده است. 
ن از هاي آجنگ نرم در عرصة سياست از سنخ جنگ فرهنگي است و ابزار و تکنيک 

صرف قلب و مغز هدف اصلي نوع ابزارهاي فرهنگي است و نه ابزارها و وسایل نظامي. ت
جنگ نرم است؛ وقتي به این هدف نایل شوند در حليلت جبهة ملابل را به جبهة خودي 

اند و در چنين صورتي اصوالً نيازي به تسخير نظامي کشور و یا دخالت رسمي تبدیل کرده
و مستليم در تغيير نظام و حاکم یک سرزمين نيست، بلکه این اهداف را خود آن ملت یا 

ها در ا ر جنگ نرم به جبهة دشمن هاي جامعه که همگي یا بخش عمده از آنگروه
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با وجود نو بودن این واژه، عمليات رواني، همزاد بشر است. کنند. اند، تأمين ميپيوسته
داستان فریب حضرت آدم توسط شيطان که در نهایت به اخراج حضرت آدم از بهشت 

از ميان روایات قدیمي (. 6833ي است )جنيدي، منجر شد، اولين مصداق عمليات روان
توان به داستان کنفوسيوس اشاره کرد؛ وي از الئوتسه پرسيد: مفهوم اندیشة تائو مي

چيست؟ الئوتسه دهانش را گشود و چيزي نگفت. کنفوسيوس گفت: در دهان او دنداني 
رین تشدند، ولي نرم ها نابودترین دندانوجود ندارد، بلکه تنها یک زبان وجود دارد. سخت

، 6ها، زبان، وجود دارد. قدرت و دوام نرمي بيشتر از قدرت و دوام سختي است )ویليامزآن
العاده تللي در هم شکستن ملاومت دشمن بدون جنگ را برتري فوق 2سان تزو .(6668
 (.6896کند )تزو، مي
درت نرم و قدرت هاي مولوي از قشناسيآنچه در این ملاله، در پي آن هستيم آسيب 

سخت دشمنان اسالم در دو داستان مثنوي معنوي است که موجبات هوشياري و پيشگيري 
 آورد. مخاطبان را فراهم مي

 پيشينه و ضرورت پژوهش. 0
صورت مجزا، )نرم و سخت( به« گرایي مولوي و جنگاندیشة صلح»در مورد دو مبحثِ 

اي نة مبحث اول، سيد حامد علوي در ملالهاي انجام شده است؛ در زميهاي جداگانهپژوهش
ا از دیدگاه ر« آن پادشاه جهود...»، داستان «شناسي دین راستين در پرتو مثنويآسيب»با عنوان 

عرفاني و اخالقي و بعضاً مسائل سياسي به صورت توصيفي بررسي کرده است؛ از این رو، 
اي و شناخت عامالن ي فرقههاتواند راهگشایي براي جلوگيري از جنگاین پژوهش نمي

 اصلي این جنایات شود. 
به موضوع اختالف ادیان « مولوي و مسألة اختالف ادیان»( در ملالة 6831رحيم کوشش ) 

هاي جهاني پيام»( در ملالة 6837از دیدگاه عرفاني و اسالمي پرداخته است. حسينعلي قبادي )
ني موالنا به صورت توصيفي مطالبي را هاي جهادر مورد اندیشه« مولوي براي انسان امروز
ي ها و چگونگها، علل و چرایي وجود این جنگکدام از این پژهشبيان داشته است. در هيچ

ها از دیدگاه علم سياست بررسي نشده است؛ بنابراین، شيوۀ جنگ نرم و سخت ملابله با آن

                                                            
1- Williams, M. 

2- Sun, T. 
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زارهاي با شناخت عامالن و اب بنا به ساختار داستان موالنا براي تحليل این ا ر انتخاب شد تا
 خوبي مشخص شود. هاي ملابله با آن بههاي نفور، گستر  و راهاصلي، شيوه

هاي متعددي مطالعه شد، در این بين کتاب در زمينة جنگ نرم و سخت کتاب 
( از 6833، نوشتة رضا جنيدي )«هاي ملابله با آنهاي عمليات رواني و شيوهتکنيک»

حوزۀ جنگ نرم بود. در مورد مبحث جنگ نرم در ادبيات فارسي، فلط  هاي مفيد درکتاب
« آن روي سکه جنگ در شاهنامه»( در ملالة 6869پور و همکاران )دو ملاله از محمد مهدي
عمليات رواني )جنگ نرم( در شاهنامة »( در ملالة 6862دار و همکاران )و محمدعلي پشت

بودن  نرم را به دليل حماسي، مبحث جنگ «ندیارن رستم و اسففردوسي با تأکيد بر داستا
اند، اما تا به حال هيچ ا ر عرفاني از دیدگاه عمليات رواني )جنگ نرم( شاهنامه، بررسي کرده

 و سخت بررسي نشده است.
هاي غيراخالقي و ضدبشري در دو داستان و از طرفي با در این پژوهش با شناخت شيوه 
 توان براي ملابله با جنگ ادیان و ایجادني و اخالقي آن، ميهاي انساکار بستن تکنيکبه

صلح جهاني با استفاده از دیدگاه موالنا قدم برداشت. براي ا بات وجود جنگ نرم و سخت 
 هاي این دو مدل جنگ در داستان موالنا پرداخته شد.در دو داستان به بررسي شاخص

 . روش5
ه این شيوه ب اي است؛بناي مطالعات کتابخانهتحليلي و بر م -توصيفي، رو  تحليق حاضر
ن شود و پذ از آهاي جنگ نرم بيان ميشناسي جنگ ادیان، ابتدا مؤلفهکه براي آسيب
 شود.ها، اشعار مرتبط )دفتر اول مثنوي( بررسي و تحليل ميبرمبناي مؤلفه
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 هايافته. 2
 های جنگ اديانبررسي شاخص. 2-0

 در داستان اولهای جنگ نرم شاخص. 2-0-0

 های جنگ نرم در داستان اولشاخص .0جدول 
 نتیجه هاابیات نمایانگر شاخص هاشاخص

قلمرو جنااگ نرم 
فرهنگی، سیاسی و 
اجتماااعی اسااات 

 (.1983مرادی، )
 

جای کشتن مسیحیان، وزیر شااه را متقاعد کرد که به 
چنین وانمود کند که وزیر به آیین مساایحیان گرایش 

با طرح نقشِ منجی دروغین به عنوان  یاافتاه تا وزیر  
رهبر و مبلغ دینی در بین مسااایحیاان نفوب یاابد. در   

ترین رکن فرهنگ جاای گزیناۀ جناگ، مهم   واقع باه 
-1/937کنند ))دین( را برای ضااربه زدن انتخاب می

997.) 

به جای گزینۀ جنگ سااخت  با 
عااماالیااات روانی از راه نفوب 
 فرهنگی، دینی، پیروز شدند.

نایرنااگ  ماکار و   
جااانشاااین زور و 

 خشونت 

توان دانساات که ایمان و عقیدم مردم را نمیوزیر می
با خشاام و زور از میان برداشاات، بلکه هرچه زور و 

تر باشاااد، عقیده و ایمان مردم، خشاااونت، ساااخت
شاود  از این رو، نیرنگی ساخت و شاه  اساتوارتر می 

 هم موافقت کرد.

مکر و نیرنااگ وزیر در اجرای 
نی، او را به اهداف عملیات روا

 موردنظر رساند. 

پیامد و خسااارات 
آن قاااباال جبران 

 نیست.

وزیر در نقش منجی مسااایح بااعث بدعت در دین،  
ای و باعث تفرقه و اختالف های فرقهشاااروع جنگ

 (.923-833/ 1شد که کشتار زیادی در پی داشت )

های وارد شده بر پیروان آسیب
)ازباایاان رفااتاان اعااتااقااادات، 

فتنه در دین، بدعت  برادرکشی،
 و...( غیرقابل جبران است.

العماال مردم عکس
فوری نیساااات و 
فرصت الزم برای 
ناافوب و تخریااب 

 وجود دارد.

جنگ نرم وزیر یهود به مرور زمان باعث شد مردم او 
 العملی در قبالرا به عنوان منجی قبول کنند و عکس

 دآن نداشته باشند  البته بجز قشر آگاه و نخبه که تعدا
ها نیز به مرور، تسلیم مکر و نیرنگ ها کم بود و آنآن

 وزیر شدند.

مردم به مرور زمان، منجی بودن 
 وزیر را پذیرفتند.

هاادف دشاااماان  
 منافقانه است.

 

به جای جنگ ساااخت با مسااایحیان وزیر با مکر و 
نیرنگ با دساات و گوو و بینی بریده از دربار شاااه 

و به او اعتماد  رانده شااد  مساایحیان به او پناه دادند 
کردند. رفته رفته وزیر در میان مساایحیان نفوب کرد و 
همچون معلم و مرشادی در میان آنان شناخته شد و  
آنان نیز دل به او سپردند در حالی که وزیر در خفا و 

 (.369-1/333انگیخت )نهان فتنه و فساد می

باا ایجاد نفا  و فتنه در دین و  
 هرخنه در بین پیروان، کشااتار ب

 راه افتاد.
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 .0جدول ادامه 
 نتیجه هاابیات نمایانگر شاخص هاشاخص

اعمال عملیات در 
بساااترهای قانونی 

 گیرد.شکل می

هاا و نیازهای  وزیر در نقش منجی تماام خواساااتاه  
پیروان را برآورده می ساااخت و در راستای آموزو 

کرد و تمام دین و گسااترو مساایحیت کوشااش می 
داد  منجی صاد  را انجام میاعمال و رفتارهای یک 

 به گونه ای که هیچ کس به او شک نکرد.

به عنوان مجری عملیات روانی 
 در نقش منجی پذیرفته شد. 

زمااان عااملیااات،  
 بلندت مدت است

مدت شاش سال طول کشید که وزیر در نقش منجی  
 (.1/319مسیح پذیرفته  شود )

وزیر در طول زمااان، فرصااات 
های مناسااب برای اعمال نقشااه

 خود یافت.

عملیااات تخریبی 
جنااگ نرم باادون 
ساار و صاادا و در 
نهاایت  خفا، اجرا  

 شود.می

وزیر آرام و مرموز در بین پیروان مسیح رشد و نفوب 
ای که مسااایحیان او را از خود و پیرو کرد باه گوناه  

راساتین دین مسیح شناختند و افراد خصومت دیرینه  
 او با دین مسیح را به فراموشی سپردند.

کس از فتنه طراحی شاااده هیچ
خبر نداشاات و به عنوان رازی 
 سر به مهر و مخفی باقی ماند.

جناگ نرم بااعث   
تسااالیم شاااادن 
ناااخودآگاااه مردم 

 می شود.

مردم بادون اینکاه بدانند، تمام نظرات و عقاید وزیر   
یهود را با کمال میل پذیرفتند و ناخواسته بنا به نقشۀ 

کشااتار در بین طراحی شاادم یهود، آغازگر جنگ و 
 مسیحیان شدند.

مردم باه جاای مقاابلاه با فتنه     
همراه و همگاام باا آن به پیش   

 رفتند.می

ظااهر فتنه، جنگ  
نرم  علنی و آشکار 

 است.

با طراحی نقشۀ فتنه، چنین وانمود کردند که وزیر به 
آیین مسیحیان گرویده است و دست و گوو و بینی 

تی این نقشه عملی او را بریدند و از دربار راندند. وق
شااد و وزیر با دساات و گوو و بینیِ بریده از دربار 
شاااه رانده شااد، مساایحیان بنا به آنچه ظواهر نشااان 

-1/979داد به او پناه دادند و به او اعتماد کردند )می
998.) 

وزیاار باارای دریااافاات مجوز 
اقدامات تخریبی خود، نقشاااه 
فتنه که وزیر مسیحی شده است 

برای فریااب را در مأل عااام و 
نشاااان داد تا با کساااب اعتماد 
مردم، پنهاانکااری خود را آغاز   

 کند.
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 های جنگ سخت در داستان دومشاخص. 2-0-5

 در داستان دوم های جنگ سخت. شاخص5جدول 
 نتیجه های جنگ سخت در داستان موالناشاخص هاشاخص

قاالمرو آن، نظااامی و 
ابزار آن سااالح اساات 

 (.1988)جنیدی، 

ود برای اطااعات اجبااری از بات از     شااااه یه
 سوزان استفاده کرد.آتش

با وجود قدرت نظامی یهود و ضااعف 
قدرت مساایحیان، شاااه یهود شکست 

 خورد. 

 ملموس و عینی

ور شاادن آتش و قرار گرفتن بت برای شااعله
پرستش اجباری در پیش چشم همگان و قابل 

 رؤیت بود. 

مااوجااب برافروختن حس عاادالاات 
 زی در بین مردم شد. ستیخواهی و ظلم

شاایوم آن، زور و اجبار 
 و ظلم است. 

بچۀ خردسالی را از دست مادرو گرفتند و در 
آتش اناداختند تا مادر برای نجات جان فرزند  
خود در مقابل بت ساااجده کند و مطیع فرمان 

 (. 789-1/783شاه یهود شود )

مردم در مقابل ظلم و سااتم ایستادند و 
 ن حمایت کرد.خداوند از مظلومان مؤم

زماان عملیاات جنگ   
ساااخات کوتاه مدت  

 است.

از زماان برافروختن آتش تاا پاایاان جنگ که     
آتش، شاه یهود را سوزاند زمان عملیات سخت 

 کوتاه مدت بود.

در زماان کوتااه جناگ ساااخت علیه    
مساایحیان، شاااه یهود با وجود برتری  

 قدرت نظامی شکست خورد.

العماال مردم در عکس
قباال جنگ ساااخت،  

 فوری است.

مردم بالفاصاله متوجه دشمنی شاه یهود   -الف
با دین مسیح شدند و دشمن را رودروری خود 

ابتادا از ترس آتش خواساااتناد    -دیادناد، ب  
ناخواساته در مقابل بت ساجده کنند و در دل،   

حس  -عااقااایااد خااود را حاافاا  کننااد، ج
ور سااتیزی در آنان شااعلهخواهی و ظلمعدالت
الهی و نسااوزاندن با مشاااهدم معجزم  -شااد، د

آتااش در ایاامااان و اعااتقاااد خود مصااامم 
 (.1/818شدند)

مردم در قبال  عملیات دشاامن، ابتدا با 
تسااالیم ظاااهری اجباااری و بعاادا  بااا 
مقااومات در برابر زور و خشاااونت،   

 العمل فوری نشان دادند.عکس

پیامد و خساااارات آن 
 قابل جبران است.

چون باه اصااال دین و ایمان و باورهای مردم  
ای هزند  بنابراین، بقیۀ خساااارتسااایبی نمیآ

جانی و مالی، قابل جبران است و کشتگان  این 
 شوند. راه، شهید طریق حق شناخته می

دشاامن در آساایب رساااندن به دین و 
 پیروان مسیح، شکست خورد. 

هدف دشمن مشخص 
 و آشکار است.

شااااه یهود، علنا  با هدف نابودی دین و پیروان 
 د میدان جنگ سخت شد. مسیح، شخصا  وار

هدف و انگیزم شاااه یهود، نابودی دین 
و پیروان مساایح بود که آشااکار کردن 
این دشاامنی، نتیجۀ معکوس در باورها 

 و عقاید مردم گذاشت. 
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 . 5جدول ادامه 
 نتیجه های جنگ سخت در داستان موالناشاخص هاشاخص

عملیات جنگ سااخت 
غیرقانونی و غیرانسانی 

 است.

خواسااات مردم عقااید و  زور و اجباار می  باا ظلم و 
های شاه یهود باورهای قلبی خود را در زمینۀ خواسته

تغییر دهند و در صورت عدم پیروی در آتش سوزانده 
 شدند.می

پیروان مسیح در قبال این اقدام 
غیرقانونی و غیرانسانی به مقابله 

 ستیزی برخاستند. و ظلم

تلفات جنگ ساااخت 
 مقدس است.

د و سوختند شهیخاطر عقاید در آتش میکه به پیروانی
ور شدند و خون شهدا باعث شعلهمقدس شامرده می 

 شد.شدن آتش خشم و غضب در قبال ظلم می

شهدای راه دین مقدس و نماد 
و ساامبل اسااتقامت و پایداری 

 هستند.

حین اجرای عملیااات، 
جنگ سخت، پر سر و 

 صداست.

افروخت و در حضاااور همگان و در مأل عام آتش بر
همه شاااهد ماجرا بودند. انعکاس این عملیات در بین 

 شد.همه مردم به وضوح حس می

مردم به وضااوح ظلم و ستم را 
ای که گونهاحسااااس کردند  به

آتااش خشااام خااداونااد هم 
 برافروخته شد.

کااارباارد  سااااالح و  
خشونت برای مقابله با  
انساااانیت و اعتقادات 
مردم، نتیجااۀ معکوس 

 دارد. 

ور شاه برای ایجاد رعب و وحشت، کودک را به دسات 
از آغوو مادر گرفتند و در آتش انداختند  این ظلم و 

-1/811ستم، باعث مقاومت و خودباوری مردم شد )
789.) 

 

بعاد از مشااااهدم طفلی که در  
آتااش نساااوخاات، ایمااان و 
اعتقااادات مردم بیشاااتر شاااد 

(1/818.) 

باااعااث اتااحاااد و   
یااکااپااارچااگاای مردم 

 شود.می

یکپارچگی پیروان، بعد از مشااااهدم انداختن  اتحاد و
دوسااتی، طفل در آتش برای  احساااس ترحم، انسااان

نوع، مقاومت در برابر ظلم و  انزجار از کماک باه هم  
 شاه یهود، بیشتر شد.

مردم برای  ترس و نجات جان 
خود از مهلکه، متحد و یکپارچه 

 شدند. 

ایجااد مناافع و تلفات   
 مشترک در بین مردم

ردم از نظر شااااه یهود باه نااحق، گنااهکار و    هماۀ م 
مساااتحق مجاازات بودند  بنابراین، برای نجات جان  
 خود و منافع، همه با هم، همگام و یکدست شدند. 

پیروان مسیح متوجه شدند چه 
نجاات پیادا کنناد چه بمیرند،    
همه مثل هم هسااتند همین امر 
 آنان را متحد و یکپارچه کرد.

پاار رنااگ شاااادن  
در قبااال ایاادئاولوژی  

 منافع مالی و جانی 

در مقابل ظلم و تهدید شاااه، ایمان و اعتقادات پیروان 
باه خادا، افزایش یاافت و با دعا از خدا برای نجات    
خود کمک خواساااتند. بعد از اینکه آتش به کودک و 
مادر او آساایبی نرساااند، مردم قدرت خدا را برتر از  
و  قدرت شااه حقیر یهود، احساس کردند و در ایمان 

 (.817-1/811باورهای خود مصمم شدند )

شکست قدرت سخت یهود در 
مقاابال قدرت نرم مسااایحیان   

 )ایمان و اعتقاد(.

نقطاۀ ضاااعف جنااگ  
سااختظ ظلم به  زنان، 
اه گنکودکان و افراد بی

در حین اجرای عملیات 
 جنگ سخت است.

ای را از آغوو مادر به به دساتور شاه یهود، ابتدا بچه 
آتش انداختند تا مادر مساایحی برای  زور گرفتند و در

حس محبات ماادرانه در برابر بت تعظیم کند، اما این   
کار شاه، نتیجۀ معکوس داشت، چون ظلم به کودکان 

انتقام مردم و خشم خداوند را  و زنان، حس انزجار و
 انگیزاند.میبر

رحمانۀ کودکان و کشاااتاار بی 
ترین ضاااربه را با زناان، بزر  

خواهی لتبرانگیختن حس عدا
ستیزی  به عامالن کشتار و ظلم
 زند.می
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 وامل ايجاد جنگ از ديدگاه موالناع. 2-5
از نظر موالنا در ایجاد جنگ سخت و نرم، دو عامل بيروني و دروني دخيل است، عوامل 

 هاي جنگ محسوب)دروني در وجود انسان( و عوامل بيرونيِ تأ يرگاار بر انسان که ابزار
و در جنگ سخت به عنوان « قدرت نرم»ها در جنگ نرم  به صورت بزارشوند. این امي
 کنند.نمود پيدا مي« قدرت سخت»

 . عوامل دروني ايجاد جنگ2-5-0
: معرفي شده است« نفذ»در هر دو تمثيل، عامل اصلي جنگ و خونریزي و اختالف ادیان، 
فذ امه، نفذ مطمئنّه. ننفذ در ادبيات عرفاني داراي سه مرتبه است: نفذ امّاره، نفذ لوّ

موردنظر در این مبحث، نفذ امّاره است که تا به حال تعاریب متعددي از آن شده است؛ 
شود: روو انساني را به علت غلبه حيوانيّت نفذ امّاره براي نمونه به یک مورد اشاره مي

. (6895کند )سجادي، گویند از جهت آنکه صاحب آن را همواره امر به کارهاي بد مي
هاي این مفهوم به شکل مطلق اصطالو نفذ امّاره، عيناً در اشعار موالنا نيامده، اما مصداق

نفذ یا گاه به صورت ترکيباتي مثل بت نفذ، مکر نفذ، هواي نفذ، سگ نفذ و نفذ 
کور، نفذ نحذ، ... و در بلية موارد به صورت تشبيه مانندِ تشبيه نفذ به اژدها، دوزخ، 

 زد و...آمده است، تعبيرات کنایي و ایمایي نيز از نفذ بيان شده:خرنر، خر چمو ، د

 شاااماااساااات نفذ باات هااا باات مااادر
 

 اژدهاساات بت این مارو بت آن زانکه 
 

 (6/772) 

 شاارار بت و نفذ اساات ساانگ و آهن
 

 قاارار گاايااردمااي آب از شاااارار آن 
 

 (6/778) 

 . عوامل بيروني ايجاد جنگ2-5-5
رگاار در ایجاد جنگ نرم و سخت، ابزار این دو جنگ را براي بررسي عوامل بيروني تأ ي

کار برده از ابزار جنگ نرم )قدرت باید بررسي کرد؛ در داستان اول چون مدل جنگ نرم را به
ده هاي متناسب با آن استفاده شنرم( و در تمثيل دوم به دليل انتخاب مدل جنگ سخت، ابزار

 است.
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 نرم()قدرت  عمليات رواني ابزار. 2-5-5-0
قدرت در معناي اصطالحي عبارت است از هر عاملي که بتواند کنترل شخصي بر شخص 

تواند کلية روابط اجتماعي از خشونت تا روابط دیگر را به وجود آورد. این عامل مي
. به تعبيري دیگر، قدرت، توانایي (6687، 6دقيق و ظریب رواني را دربر گيرد )مگنتو

چيزي است که آن چيز با آن کار را جهت انجام دادن، وادار کردن فردي به انجام 
قدرت نرم ابزاري است که براي اعمال عمليات  (.6663، 2کند )روبرتسونانتخاب نمي

به طور کلي قدرت به معني توانایي نفور در رفتار دیگران براي »شود؛ رواني استفاده مي
 رگااري وجود دارد؛ مانندهاي متعددي براي این تأ يگرفتن نتيجة مطلوب است و راه

(. 2885، 8)ناي« هاتهدید، متلاعد کردن از طریق تطميع یا جاب دیگران و همکاري با آن
قدرت نرم را در ایدئولوژي، فرهنگ جارب، وابستگي متلابل و ارتباطات ناي، منابع 

 . (6668داند )ناي، مي
 شود. فرهنگ یکي ازترین مؤلفه شناخته ميفرهنگ، در بين منابع قدرت نرم، مهم 

ترین مفهوم در چند رشتة علمي، متفاوت و در ها است و به عنوان مهمترین واژهپيچيده
ترین ابزار نشر (. یکي از مهم6636، 5شود )ویليامزهاي فکري متعددي استفاده مينظام

 پذ از نزدیکان شاه، کساني بایند»فرهنگ در جامعة قدیم ایران، دبيري و شاعري است. 
که حل و علد عالم و صالو و فساد بندگان خداي به مشورت و رأي و تدبير ایشان بازبسته 

ک اي نيست. قوام ملاند و از ایشان چارهبود؛ دبير و شاعر و منجم و طبيب از خواص پادشاه
 «به دبير است و بلاي اسم جاوداني به شاعر و نظام امور به منجم و صحت بدن به طبيب

  (.6833 )نظامي عروضي،

 تهديد نرم. 2-5-5-5
جوزف ناي، تهدید نرم را استفادۀ یک کشور از قدرت نرم براي دستکاري افکار عمومي 

 .(2881داند )ناي، ها و رفتارهاي سياسي آنان ميکشور آماج و تغيير ترجيحات، نگر 
گانة هاي تهدید نرم، یک اقدام تعمدي و تدبير شده است و در قلمروهاي سهشاخص

                                                            
1- Mogenthou, H. 

2- Robertson, D. 
3- Nye, J. 

4- Wilyams, M. 
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گيرد و قصد اصلي تهدید نرم، تأ ير نهادن بر رهنگي، سياسي و اجتماعي صورت ميف
هاي مخاطبان است و عامالن تهدید نرم در پي آن ها و ارز ها، انگيز نظرها، نگر 

 (. 6836هستند که در بلندمدت، منش و رفتار مخاطبان را تحت تأ ير قرار دهند )مرادي، 

 در ايجاد تهديد نرمهای تفکر . کانون2-5-5-5-0
هاي )آپارتوس( فرهنگي هستند. ها بجز ساز و برگ قوۀ قهریه، داراي ساز و برگدولت
 اند وچون دانش همواره قدرت را به کساني منتلل کرده است که آن را در دست داشته»

ها همواره در پي بنابراین، قدرت(. 6633، 6)وریستون« انددانستهنحوۀ کاربرد آن را مي
اي هاي تفکر برستفادۀ بهينه از فرهنگ بودند؛ در نتيجه، همواره در طول زمان، کانونا

ها، گستر  قدرت با استفادۀ بهينه از فرهنگ وجود داشته است. کانون تفکر یا اندیشکده
هایي هستند که روي حل یک مسألة خاص یا اجراي یک وظيفة معين ها یا گروهسازمان

نا، هاي تفکر در داستان اول موالاند. براي یافتن کانونتمرکز شدهدر حوزۀ علوم مختلب، م
ول ها در حقدرت نرم موجود در این داستان، تحليل و بررسي و مشخص شد که این کانون

« دین، نظام سياسي حاکم، روحانيان و علما، اعتلادات و باورهاي مردم»هاي محور
ها قرار گ نرم در حول محور این قدرتهاي جنها و شگردچرخند؛ تمام اصول، شيوهمي

شود؛ با استفاده از همين دارند. این قدرت در دست دشمن، تبدیل به تهدید نرم مي
 محورهاي تهدید نرم، وزیر، جنگ نرم عليه مسيحيان را شروع کرده است.

  

                                                            
1- Wriston, W. 
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 تبديل قدرت نرم مسيحيان به تهديد نرم يهود .2جدول 
 نتیجه تهدید نرم یهود ابزار تهدید نرم

 دین مسیحیان 
بااه جااای حملااۀ نظااامی و تسااالیحاااتی، 
یهودیان، دین مسااایحیان را ابزار نفوب در 

 بین مسیحیان قرار دادند.
نفوب نامحساااوس با دین که منجر به ایجاد 

 اختالف و تخلیط در دین شد.

نظام سااایاسااای 
 حاکم یهود

پادشاه جهود و وزیر، نقشۀ نابودی پیروان 
رأس هرم جنگ مساایح را کشاایدند و در  

 بودند  بدون اینکه دیده شوند.

در قبال جنگ نرم شاااه و وزیر برای نابودی 
 بلکه اقدامات ،مساایحیان نه تنها مقابله نشد

هاا، قابل قبول و ارزشااامند جلوه کرد و  آن
 .شدجانشین قدرت نرم مسیح 

 منجی مسیحی 
وزیر یهود در نقش منجی مساایح، هدایت  

مساایحیان را پیروان مساایح و هدایت دین 
برعهااده گرفاات و همااه، مطیع اوامر و 

 (.1/313دستورهای منجی دروغین بودند )

مساایحیان برای گسااترو دین و حف  خود 
از خطرات و صدمات یهودیان به وزیر یهود 
پناه بردند و همین عامل، باعث فتنه و فساد 

 در دین و آغازگر برادرکشی شد.

عقاید و باورهای 
 پیروان مسیح

وشوی مغزی بدون قاید، شاست تحریف ع
هیچ ردپایی، قدرت نرم دین مسیح در بین 
مسااایحیاان، تبدیل به ابزار قدرت نرم در  

 دست یهودشد.

نابودی پیروان مساایح و از بین بردن قدرت 
 نرم مسیح.

مبلغااان مااذهبی 
 مسیحی 

کشاایشااان مساایحی به عنوان راهبر و امین 
ماردم برای منااافع شاااخصااای و حس  

 منجی دروغین افتادند.  طلبی در دامقدرت

تخم نفا  و فتنه را در دین مسیح کاشتند و  
به دنبال آن، آتش بردارکشی و نابودی را در 

 بین برادران دینی خود برافروختند.
 

ابزار جنگ سخت در داستان دوم موالنا .0جدول   
 نتیجه هامؤلفه تلفات ابزار

 شاه جهود

از دسااااات دادن 
حکوماات، قاادرت و 

 کشته شدن 

زور، اجبار، کشاااتن و 
 نابودی 

ایمان به قدرت خدای واحد و ازبین رفتن 
 قدرت شاه یهود 

 بت
از دست دادن قداست 

 و قدرت بت

اطاااعاات اجباااری و 
 ظالمانه

افزایش ایمااان و اعتقاااد بااه مسااایح و 
 (763-1/776ارزو شدن بت )بی

 آتش
نتیجه معکوس داشتن 

(1/877-873 ) 
 تهدید،  ترس، مر   

ابزار جنگ سااخت یهود، تبدیل آتش، از 
 به قدرت نرم مسیح و خدای واحد شد.

 دین یهود

از دست دادن قدرت، 
اعااتاابااار و ارزو   
 اجتماعی و اعتقادی 

ابزار نااعدالتی، ظلم و  
 ستم

دین مسایح در قبال دین یهود، قداست و  
ارزو زیادی یافت و پیروان یهود، ارزو 
 و اعتبار معنوی خود را از دست دادند.

رت قاااااااد
 نظامی 

شاااکسااات و از بین 
 رفتن قدرت نظامی 

اقاداماات غیرقانونی و   
جاانااایتکااارانااه، ظلم، 
اجباار کاه البته تلفات   

 آن، مقدس است.

اتحااد و یکپاارچگی و مقااومت مردم بر    
 قدرت نظامی غلبه کرد.

قااادرت و 
ساااالااطااه   

 سیاسی 

 از بین رفت 

از بین بردن امنیاات و 
آرامش، تهادیاد کنندم   
جااان افااراد، عاادم   

الحیت احراز قدرت ص
 سیاسی و نظامی   

 ستیزیور شدن  آتش ظلمبه خاطر شاعله 
طلبی مردم، قدرت ساایاساای و و شااهادت

-1/877حاکومتی یهود از بین رفاات ) 
863 .) 
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 سازی و ايجاد جنگ نيابتيهای جنگ نرم در فرقههمؤلف. 2-2
، ان و روحانيونعالم، هاي جنگ نرم براساس عامالن اصلي جنگ نرم )شاه و جهودهمؤلف
 بندي شده است:پيروان دین( بررسي و طبله، دین
 

 شاههای عمليات رواني مؤلفه .2-2-0
 سازیانگاره. 2-2-0-0

اد تصویر یجسازي( است که با ا)تصویر سازيانگاره، هاي موفق جنگ نرمیکي از تکنيک
و مفهوم اساسي د دهند؛وسو که بخواهند سوق ميرا به هر سمت در رهن مخاطب، فکر او

 سازي وجود دارد: در انگاره
مسيح را  نلش منجي، هاي نفوري در بين مسيحيانگري: از بين تمام گزینهمفهوم گزینش -6

 .کندانتخاب مي
مفهوم تغيير شکل: براي تبدیل شدن از نلش وزیر یهود به منجي مسيح با شکنجه و رانده  -2

کند و در نلش جدید منجي مسيح ردم معرفي ميتصویر دیگري از خود به م، شدن از دربار
 شود:پایرفته مي

 ببر را دساااتم و گو  شاااه اي گفاات
 

 مُر حااکاام اناادر بشاااکاااف امبااياانااي 
 

 (6/855) 

 ماارا آور دار زیاار در آن از بااعااد 
 

 مرا گرشااافاااعاات  یااک بخواهااد تااا 
 

 (6/859) 

 تااو کااار ایاان کاان گاااه ماانااادي باار
 

 چااارساااو باااشاااد کااه راهي سااار بر 
 

 (6/851) 

 جوسازی .2-2-0-5
 «همراه با در اختيار گرفتن جریان اطالعات است، دهي به افکار عموميتبليغات و شکل»

جریان افکار عمومي را در اختيار ، با جوسازي در بين مسيحيان (. وزیر289: 6833، )جنيدي
 دهد: شکل ميمردم،  خواهد به افکارگيرد و آن طور که ميخود مي
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 دور شاااهر تااا رانباا خااود از آنااگااهاام
 

 شاااور و شااار ایشاااان در دراندازم تا 
 

 (6/857) 

 امنصاااراني ساااّر بااه من باگاویام    پاذ 
 

 امدانااايماااي دان راز خاااداي اي 
 

 (6/853) 

 ماان ایاامااان از گشاااات واقااب شاااااه
 

 من جااان قصااااد کرد تعصااااب وز 
 

 (6/856) 
 

 کنم پنهااان شااااه ز دین تااا خاواساااتم 
 

 کنم آن ظاااهر اوساااات دین آناکااه  
 

 (6/898) 

 . روابط پنهاني و غيرمحسوس2-2-0-2
کذ پنهاني با هم رابطه داشتند و هيچبه صورت ، شاه و وزیر، عمليات رواني طراحان نلشة

 خبر نداشت:، این دو از نلشة سرّي و مخفيانة

 هاااپاايااغااام   او و شااااااه ماايااان  در
 

 هاااآرام باادو پاانااهااان   را شااااااه 
 

 (6/599) 

 وزيرهای عمليات رواني . مؤلفه2-2-5
 . گرگ در لباس ميش2-2-5-0
 .کندچون دوست برخورد همبا وي  جاي خصومت با دشمنهعمليات رواني باید ب جريِمُ

طرفانه بي، هاي دشمنبا شکست ود؛احترام قایل ش، دشمن براي اشخاص مورد احترامِ
 گگر حربة . وزیر از(6833، جنيديگونه عنادي بيان کند )ن هيچها را بدوبرخورد کند و آن
بهه و ، شک، شتا از جایگاه اتهام )منجي مسيحيان( استفاده کرد در لباس ميش )وزیر یهود(

 هاي خود را عملي سازد:و همچون گرگي در لباس ميش نلشه خصومت در امان بماند
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 وزیر کااافر آن گشاااتااه دیاان ناااصاااح
 

 ساااير لااوزینااه در مااکاار از او کارده  
 

 (6/599) 

 بااود احااکااام  واعااظ ظاااهاار  بااه او
 

 بود دام و صااافااير باااطاان در لايااک  
 

 (6/819) 

 نمايي. مظلوم2-2-5-5
ه وزیر نمایي است کمظلوم، جنگ نرم ین فنون در تحریک مخاطبان در حربةترریکي از مؤ 
تفاده از این حربه اس براي نفور در بين مسيحيان و تغيير چهره دادن در اولين گام در داستان

 کند: مي
برانگيختنِ احساسات مردم به خاطر سابلة خود، مورد سوءظن و تدبير با استفاده از  -الب

 خود را عملي سازد: ، بتواند نلشةو بعد از جلب اعتماد شک قرار نگيرد

 گفت که کاري آن شااااه وي بااا کرد
 

 شاااگفاات مااانااده او کااار اناادر خلق 
 

 (6/816) 

 نصاااااراناايااان   جااانااب  را او رانااد
 

 آن از بعد او شاااروع دعوت در کرد 
 

 (6/812) 

 او ساااوي ترسااااا مارد  هازاران  صااااد
 

 او کوي در شاااد جمع اندک اندک 
 

 (6/818) 
نشيني و به خلوت براي ا بات حلانيت خود و بعد از شناخته شدن به عنوان منجي، وزیر -ب

 نشيند:ریاضت مي

 ببساااات خود از وزیر آن دیگر مااکاار
 

 نشست خلوت در و بگااشات  را وعظ 
 

 (6/956) 

 ساااوز شاااوق از درفکنااد ماریاادان  در
 

 روز پاانجاااه چااهاال خاالااوت در بااود 
 

 (6/998) 
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 او و کااردنااد  هاامااي  زاري و البااه
 

 دوتو خلوت از گشاااته ریاضااات از 
 

 (6/992) 

 . دروغ بزرگ2-2-5-2
هر دروغي که به قدر کافي بزرگ باشد و به طور مرتب تکرار شود در نهایت به عنوان یک »

استفاده از دین و اعتلادات وزیر براي سوء (.6833جنيدي، « )شودحليلت مورد قبول واقع مي
و نفور در بين پيروان مسيح از حربة دروغ بزرگ استفاده و خود را جانشين مُحق مسيح و 

 کرد:مُنجي مسيحيان معرفي 
 

 امچاااره عاايسااااي  جااان ناابااودي گاار
 

 امپااااره باااکاااردي جاااهاااوداناااه او 
 

 (6/895) 

 دهم سااار ساااپااارم جااان عيساااي بااهر
 

 نهم رخااودباا ماناتاش    هازاران  صااااد 
 

 (6/899) 

 وليک عيساااي از نيسااات دریغم جااان
 

 نيااک نيااک دینش عاالاام بار  واقافام   
 

 (6/891) 

 امرسااااتااه  جااهااودي از و جااهااود از
 

 امبساااااتااه را ماايااان  زناااري بااه تااا 
 

 (6/896) 

 سازی. قرينه2-2-5-0
 سازي استفاده کرد و در ميانقرینه خود در بين یهود از حربة وزیر در قبال ملام و منصب

 نلش جانشين مسيح را به خوبي بازي کرد.، مسيحيان هم
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 بندی. زمان2-2-5-2
اي هیعني تعيين زمان پخش اطالعات با توجه به شرایط و بایستگي؛ «بنديزمان» تکنيک

وقعيت متفاوت، از وزیر در چند م در اجراي عمليات روانيِ (؛6832، نسبموجود )رجب
 ت: بندي استفاده کرده اسمؤلفه زمان

، امل فتنهبه عنوان ع در عين تال  براي پایر  به عنوان منجي مسيح در بين مسيحيان -الب
 هاي، مؤلفهداد و براساس زمان مشخصنرم، انجام  اقدامات الزم را براي آغاز عمليات تهدید

 وزیر طبق، که شاه از او در مورد زمان عمليات سؤال کردکار برد؛ زمانيخاص فتنه را به
 داد: رسيدن اهداف را در زمان مشخص،  به  مر هاي خود به او وعدۀیج مؤلفهنتا

 ملبلم کاااي شااااه، بنوشاااات او يشپاا
 

 دلاام کاان فااارغ زود آمااد وقاات 
 

 (6/591) 

 شااااهااا کااارم اناادرآن ایاانااک گاافاات
 

 هااافتنااه عيساااي دیاان در کااافاکااناام  
 

 (6/597) 
پایرفتند  ،نوان منجي مسيحبه ع را وزیراینکه پيروان مسيح، از  پذنشيني وزیر: خلوت -ب
 نشيني در غار را اجرا کرد:راي اجراي نلشه خود، عمليات خلوتب

 ببساااات خود از وزیر آن دیگر مااکاار
 

 نشست خلوت در و بگااشات  را وعظ 
 

 (6/596) 

 ساااوز شاااوق از درفکنااد ماریاادان  در
 

 روز پاانجاااه چااهاال خاالااوت در بااود 
 

 (6/598) 

 آهن مطلوب. راه2-2-5-6
کنند که به توليد اعتلادات اي را خلق ميکنندههاي غلط و گمراه، برداشتدر این شگرد
(. وزیر 6833جنيدي، نحوي که گویي این اعتلادات واقعي هستند )شود بهخاصي منجر مي
آهن مطلوب، باعث تحریب در دین مسيح و ایجاد اختالف در بين پيروان مسيح با تکنيک راه

 د. هاي خونين شو عامل شروع جنگ
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 شاااااه هجران در سااااال شاااش ماادتي
 

 پناااه را عايساااي  اتاباااع  وزیار  شااااد 
 

 (6/598) 

 خلق بساااپاارد باادو کاال را دل و دیاان
 

 خلق مرد مي او حااکم و اماار پاايااش 
 

 (6/595) 

 هاها و گروه. ايجاد تفرقه و دشمني در بين فرقه2-2-5-7
نام آشناي  ستتر است. سياهاي کوچکتفرقه به معناي تجزیة یک جمعيت بزرگ به دسته

سایرملل  ها براي سلطه بربه عنوان ترفند تاریخي انگليسي« تفرقه بينداز و حکومت کن»
وزیر نيز در بين دوازده امير مسيحي براي ایجاد جنگ، تفرقه  (؛6833شهرت دارد )جنيدي، 
 و اختالف انداخت:

 بااخااوانااد را اماايااران آن وآنااگااهااانااي
 

 ندرا حرف یک هر به تنها یک به یک 
 

 (6/198) 

 عيساااوي دیاان بااه را هااریااک گافاات 
 

 تااویااي ماان خاالااياافااه و حااق نااایااب 
 

 (6/196) 

 نمايي و عدم حضور در فتنه و جنگ. مظلوم2-2-5-9
ر هم شود. وزیزدن از صحنة نبرد غایب مياز ایجاد فتنه و ضربه  ، پذمجري عمليات رواني

 .فاصله گرفتملدمات جنگ و خونریزي از صحنة ميدان نبرد  سازيبعد از آماده

 درببساااات دیگر روز چاال آن از بعااد
 

 برست خود وجود از و کشات  خویش 
 

 (6/112) 
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 های عمليات رواني در سوء استفاده ابزاری از دين . مؤلفه2-2-2
 بدعت. 2-2-2-0

وزیر در (. 6833، جنيديه نمونة پيشين نداشته باشد )در لغت به معناي چيزي است کبدعت 
موجبات تحریب و  انحراف پيروان  را ، عنوان دلسوز و خادم دینبه  پوشش منجي مسيح

 فراهم ساخت:

 مسااايح احکااام و طومااار ایاان ایاانااک
 

 يحفصاا امت بر تو برخوان یک به یک 
 

 (6/191) 

 های استعاری. استفاده از قالب2-2-2-5
تلطيب  يهاها و للبجوهر استعاره، درک و تجربة چيزي با استفاده از چيز دیگر است. عنوان

(. وزیر در داستان با حيله و 6833جنيدي، اند )شده، بخش مهمي از فرآیند استعاره گونه
ا با استفاده کرد و خود ر« جانشين مُحق مسيح»و « منجي مسيحيان»ترفند از قالب استعاري 

 این استعاره به مردم معرفي و در ارهان و قلوب مردم با این قالب استعاري نفور کرد.

 گذاری معکوس. نام2-2-2-2
-ي ميگاارکوس براي مفاهيم نامهاي تبليغاتي به صورت معدر این رو  به تناسب هدف

غرب این کلمه را لغت به معناي آبادي و عمران است، اما استعمار در ، به عنوان مثال شود؛
گااري (. وزیر از نام6872، کار گرفته است )زورقدر مورد تسخير و اشغال کشورها به

  ة خود استفاده کرد؛ براي نمونه:معکوس براي اجراي فتن
 : نجات دین خداجنگ و اختالف ادیان -الب
 کشي: جنگ با دشمنان خدا و نابودي کفارب رادر-ب
 گري: خدمت به دینطلبي و سلطهحذ قدرت -ج
 باز: منجي مسيحيان. وزیر منافق و نيرنگ -د

 . تصريحات و قاطعيت2-2-2-0
ز شوند. استفاده ااند که به عنوان حليلت بيان ميرات قطعي و مسلمياظها، تصریحات

این داللت ضمني را به همراه دارد ، دکه ممکن است صحيح یا نادرست باش اظهارات صریح
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(. وزیر در 6835، و نيازي به ا بات ندارند )محمدي نجم هستندبدیهي و مبرهن ، هاکه آن
اي ههاحت و قاطعيت داشت که جاي هيچ شک و شباي صرگونهگفتن سخنان دروغ خود به
 گااشت:براي دیگران باقي نمي

 کنيااد کوتااه خود هاااي حجاات گفاات
 

 کنيااد ره دل در و جااان در را پاانااد 
 

 (6/966) 

 داد پاايااغااام   اناادرون از وزیاار آن
 

 باااد معلوم این من از ماریاادان  کاااي 
 

 (6/158) 

 داد پاايااغااام چاانااياان عاايسااااي ماارا کااه
 

 فرد با  ویشاااانخ و یاران هماه  کز 
 

 (6/155) 

 های عمليات رواني علما و روحانيون. مؤلفه2-2-0

 . برقراری رابطه بين موضوع و منافع شخصي مخاطبان2-2-0-0
، نانآتک تکِ و به  يِ دوازده اميرمسيحي استفاده کردطلبطلبي و جاهوزیر از حذ قدرت

 خود را  اجرا کند: ةواند نلشتا بت ر صورت پيروزي بر مخالفان را دادجانشيني د ۀوعد

 داروگااياار اناادر بااد را عاايسااااي قااوم
 

 امااير دو و امايار   ده حاااکامااانشااااان   
 

 (6/593) 

 تاابااع  را اماايااري  ماار فااریاالااي  هاار
 

 طمع از را خود مااياار گشاااتااه باانااده 
 

 (6/596) 

 او گاافااتااار   باار جااملااه  اعااتااماااد  
 

 او رفااتااار  باار  جااملااه  اقااتااداي  
 

 (6/516) 

 امير هر ساااااعاات و وقاات در او پيش
 

 بمير گاافااتااي باادو گار  باادادي جااان 
 

 (6/512) 
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 . تکنيک ساالمي2-2-0-5
تر از شود که با آن یک عنصر ائتالفي با نابود کردن احزاب کوچکهایي اطالق ميبه شيوه 

وزیر با دادن قدرت  (.6832، یابد )رجب نسببه انحصار قدرت در حکومت دست مي خود
این  ها و احزاب دیگر و اللاياقت فرقهدم ليخاطر عبهها انحصاري به هر یک از فرقه
اي هنابودي فرقه، اجراي حکم خدا و پيامبر است، مجوز ایدئولوژي که رسيدن به قدرت

 دیگر را صادر کرد:

 یکي هر نااام بااه طااوماااري ساااااخاات
 

 مسااالکي دیاگاار  طاومااار  هار  نالاش   
 

 (6/518) 

 دگاار نااوعااي یااکااي هاار هااايحااکاام
 

 سااار بااه تااا زپااایااان آن خالف این 
 

 (6/515) 

 تاااو اتااابااااع دگااار اماااياااران وآن
 

 تو اشاااياااع را جملااه عاايساااي کاارد 
 

 (6/192) 

 سازی(زاديي از حريف )اهريمن. انسانيت2-2-0-2
کاهد و هم اعمال خشن و تند این اقدام هم از مشروعيت دشمن مي، تصور کارشناسان به

مشروعيت »عدم نظيرِ هایي (. وزیر با حکم6839ي، کند )الياسخود عليه او را توجيه مي
وجيه به ت« دیگر هايقدرت گرفتن فرقهزوال دین خدا در صورت »، «هاي دیگررؤساي فرقه

مجوز  ،سازي از مخالفانرادران دیني خود کرد و با اهریمناعمال تند و خشن رؤسا نسبت به ب
 کشي را صادرکرد:برادر

 بااگير گااردن کشااااد کااو اماايااري هاار
 

 سااايرا دار  همي خود یااا بکش یااا 
 

 (6/198) 

 هماادگر ضااااد اساااات قولي یکي هر
 دو و دفااتاار ده نااوع یاان و ناامااط ایاان

 

 شااکر؟ و زهر یکي باشااد، یکي چون 
 عاادو را عيساااي دین آن برنوشاااات

 

 (6/556-567) 
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 نمايي. پرستيژ و قدرت2-2-0-0
ایي نمقدرت، رت مسيح و منجي او در بين پيروانیر با معرفي خود به عنوان امين حضوز
مسيح  يروانپذ باید پ ؛که با مسيح رابطه دارد گيردو پرستيژ جانشين مسيح را ميکند مي

 از او اطاعت کنند:بدون هيچ قيد و شرط 

 امااياان  ناابااود  مااتااهاام   گااراماايااناام  
 

 زمين ماان را آسااامااان باگاویام    گار  
 

 (6/962) 

 ناايااذ انااکااار کاامااال بااا کاامااالاام گاار
 

 چيساااات آزار و زحماات این ورنيم 
 

 (6/968) 

 این از بعااد منشاااياان عاايساااي پاهالاوي   
 

 چاااارمااايااان آساااااماااان بااارفاااراز 
 

 (6/156) 

 پيروان دينهای عمليات رواني . مؤلفه2-2-2
 سازی. اسطوره2-2-2-0
اي کردکه اجراي دستورات او خود را تبدیل به اسطوره، هاي جنگ نرموزیر با حربه 

 االمر است.الزم

 شااااد آگاااه او مرگ از خلق چونکااه
 

 شااااد قاايااامااتگاااه گااور  سااار باار 
 

 (6/118) 

 . کنترل بازتاب2-2-2-5
عيين از پيش ت که ورود دشمن را به مسيرِ است اطالعات ناقص و محدودي ایجاد الگو یا ارائة

(. 6833، ایم )جنيديبدون اینکه دریابد ما او را بدین مسير کشانده شود؛ما سبب مي ۀشد
راي نابودي ب ب یهودیان استها از جانسازيمسيحيان بدون اینکه بدانند این اختالفات و فرقه

 یهود گرفتار شدند.  دام مکر و فریب فتنةندانسته در ، دین مسيح و پيروان آن
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 مسااايح احکااام و طومااار ایاان ایاانااک
 

 يحفصاا امت بر تو برخوان یک به یک 
 

 (6/191) 

 دو و دفااتاار ده نااوع یاان و ناامااط ایاان
 

 عاادو را عيساااي دین آن برنوشاااات 
 

 (6/556) 

 تسکو. مارپيچ 2-2-2-2
 ورا مطرو  «مارپيچ سکوت» نظریة 6875شناس آلماني در سال جامعه، 6اليزابت نئول نيومن

ند و راز تنها ماندن در جامعه بيم دانظري خالف اکثریت دارند  کساني کهکرد استدالل 
 ،به این ترتيب هر چند ممکن است این اشخاص از نظر تعداد دهند ساکت بمانند؛ترجيح مي
، بعداً ودخ یت، نظر اقليت را تلویت و به نوبةها در نهاسکوت آن، دهندتشکيل  اکثریت را

ود شمنتهي و موجب پيدایش نوعي مارپيچ سکوت مي، اقليت به سرکوبي بيشتر عليدۀ
چون مسيحيان در اقليت بودند و باالخره ، براساس این تاکتيک (.6873، 2)هولندر و همکاران

ابله با مل و به جنگ و شکستندعدم تحمل ظلم و شکنجه مي خاطربهسکوت خود را روزي، 
 ،وزیر با نفور در بين مسيحيان و ایجاد تفرقه و اختالف از این رو، پرداختند؛یهودیان مي

ه جنگ تبدیل ب، هاي مسيحيسازي در بين فرقهسخت بين یهود و مسيح را با دشمن جنگ
-برانکشي و تلفات جاني و مالي جبرادر البته موجبکه  نيابتي در بين خود مسيحيان کرد

باعث ایجاد  ،در بين مسلمان، امروزه نيز جنگ نرم ناپایر در این بين شد. متأسفانه، این حربة
 ...( شده است.توسط داعش، اللاعده وهاي نيابتي خونين )جنگ

 دساااات بااه طوماااري و تيغ را هریکي
 شاااد کشاااتااه ترساااا مرد صااادهزاران

 راست و چپ زا سيل همچو شد روان خون
 بود کشاااتااه کو هااا فاتنااه  هاااي تاخام  

 

 مساااات پيالن چون افتااادنااد درهاام 
 شااااد پشاااتااه بریااده زسااارهاااي تااا
 خاسااات گرد زین هوا اندر کوه کوه
 بود گشاااته ایشاااان سااارهاااي آفات 

 

 (6/782-789) 

                                                            
1- Elisabeth, N.N. 

2- Hollander, E.P. et al 
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 گيرینتيجهبحث و 
داستان  باز قال نظير اختالف و جنگ ادیان، موالنا براي مجسم کردن امور انتزاعي و پيچيده

ضمن ارائة هر دو مدل جنگ ، کند. مولوي در دو داستان مورد بررسيدر مثنوي استفاده مي
نرم و سخت همراه با تصاویر هنري و بالغي قصد دارد پيروان ادیان الهي را از هر گونه نفور 

هاي ناشي از گونه آسيبرها آگاه سازد و آنان را از هفرهنگيِ دشمنان الهي در دین آن
با بيانِ این مطلب که وزیر با  هاي مربوطتالف ادیان مصون نگه دارد. موالنا در داستاناخ
بدیل ياي ببه اسطوره« مُنجي مسيح»هاي استعاري نظير گيري از قدرت نرم و از راه قالببهره

ه مردم نسبت ب، ؛ در واقعشدنمایي خود محبوبِ قلوبِ پيروان مسيح تبدیل شد و با دوست
ا دهد و آنان رپيام وحدت و یکپارچگي در برابر دشمن مي، خود و حتي آیندگانروزگار 
دیني و هویّتي خود چنگ زنند و دچار ، کند که به نمادها و مشترکات فرهنگيدعوت مي

 تفرقه و ضعب و نابودي نشوند. 
ج نها، پهاي عمليات رواني قابل خوانش هستند و در آندو داستان مورد بررسي با مؤلفه 

عالمان و »، «دین»، «وزیر»، «شاه»عاملِ اصلي براي اجراي عمليات رواني نلش دارند: 
در عمليات رواني مربوط به شاه، وزیر از شاه یهودي درخواست «. پيروان دین»و « روحانيان

« جوسازي»، «سازيانگاره»کند او را مُثله و شکنجه کند و در سرزمين مسيحيان بيندازد تا با مي
منجي »ضمن در دست گرفتن افکار عموميِ مسيحيان به جایگاه « رتباط پنهاني با شاها»و 

« نمایيوممظل»شاهدیم که او با ترفندهایي نظير « وزیر»ارتلا پيدا کند. در باب عامل « مسيح
ا خود ر« سازيقرینه»و نيز « دروغ بزرگ»شود و با همچون گرگي در لباس ميش ظاهر مي

به  کند و در ادامه براي رسيدنحيت، منجي و فرستادۀ مسيح معرفي ميدر بين پيروان مسي
باعث تحریب و « افکنيتفرقه»و « آهن مطلوبراه»بندي کرده با شگردهاي هدف، زمان

با ترفند  بينيم که وزیرمي« دین»شود. در بخش عامل تفرقه)دوازده فرقه(  در بين مسيحيان مي
کند و با شگرد انشين محق مسيح )ع( قلمداد ميخود را منجي و ج« قالب استعاري»
خود را در بين مسيحيان در جایگاه منجي دین خدا، نابودکنندۀ کافران « گااري معکوسنام»

 دهد.هاي وي خبر ميگااريدهد در حالي که اعمالش از عکذِ نامقرار مي
انة گميران دوازدهطلبيِ اوزیر با استفاده از حذ قدرت« عالمان و روحانيان»در مشخصة  

اي را که خود ایجاد کرد به جان هم انداخت و با پرستيژ گانههاي دوازدهمسيحيان، فرقه
سازي از اهریمن»، پيروان را مطيع کامل خود کرد و با ترفند «جانشيني و ارتباط با مسيح»
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« ندی پيروان»، مجوز برادرکشي را در بين مسيحيان صادر کرد. در زمينة عامل «مخالفان
روان مسيحيت پي« سازياسطوره»و « کنترل بازتاب»بينيم که وزیر با استفاده از شگردهاي مي

د بين پيروان نيز موفق ش« مارپيچ سکوت»را وادار کرد تا تيشه به ریشة خود بزنند و با ترفند 
الي ماي که از طرف یهودیان توانست ضربات جاني و گونهمسيح، جنگِ نيابتي راه بيندازد به

 اي بر پيکر جامعة مسيحيان وارد سازد. ترین هزینهزیادي را بدون کوچک
جالب توجه این است که موالنا در قرن هفتم بدون اینکه از اصول و فنون قدرت نرم و  

با  درتهاي دو قبه تبيين مؤلفه چنان با مهارت و تدبير، سختِ امروزي اطالعي داشته باشد
گري نپردازد که آدمي شيفته و تحت تأ ير جامعدون تعصب ميدیدگاهي جامع و وسيع و ب

هاي مدبرانه و سياسي او را حلگيرد و راهشناسي دیني و فرهنگي وي قرار ميو آسيب
م و چه چه در قدرت نر، هاي دینيپایرد؛ مانند این نکته که عاملِ ایجادِ اختالفات و تفرقهمي

است؛ همين  ها اعم از رؤسا و پيروان ادیانبر انسان« بت نفذ»سلطة ، در قدرت سخت
 به طوري ها ساخته استملبول و محبوبِ دل هاست که موالنا را در سطح جهاننگريجامع
 هاي صلح و دوستي اندوخت ودرس، توان از نصایح و پندهاي این مرشد و پيرِ تعليمکه مي
-ها در کنار هم به طور مسالمترنق، جویيِ ويدوستي و کمالگيري از انسانها با الهامقرن

دم برداشت و در ق هدایتدر راه  توان به جاي جنگ و خونریزيآميز زیست و نيز مي
 . وجوي حق بودجست
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دومين همایش عمليات  عه ملاالت. مجموشناسي نفور اجتماعيروان(. 6835محمدحسين. )، الياسي
 رواني. تهران: معاونت فرهنگي سپاه.

(. عمليات رواني )جنگ نرم( در شاهنامه فردوسي 6862دار، محمدعلي و فاطمه شکردوست. )پشت
 .85-28(، 6) 5 فصلنامة تخصصي مطالعات داستاني،با تأکيد بر داستان رستم و اسفندیار. 

 بيبي. تهران: انتشارات قلم. . ترجمة حسن حهنر جنگ(. 6896تزو، سان. )
. مشهد: انتشارات آستان هاي ملابله با آنهاي عمليات رواني و شيوهتکنيک(. 6833جنيدي، رضا. )
 قدس رضوي.

، ویژۀ ادبيات و عرفان :فصلنامة سه عالمه(. هل کتاب در مثنوي. 6831زارع حسيني، سيده فاطمه. )
61 (5) ،29- 59. 

 . تهران: انتشارات اطالعات.جامع مثنوي شرو(. 6836زماني، کریم. )
، 89 ،مجله چشم انداز ایرانشناسي دین راستين در پرتو مثنوي. (. آسيب6835علوي، سيد حامد. )

31-36. 
 .625-686. 3، مطالعات عرفانيهاي جهاني مولوي براي انسان امروز. يامپ(. 6837قبادي، حسينعلي. )

فصلنامة دانشکدۀ ادبيات و علوم و مسئلة اختالف ادیان. (. مولوي 6831کوشش شبستري، رحيم. )
 .635-636 ،(6) 8، انساني

 . تهران: نشر ساقي.از نظریه تا عمل؛ قدرت و جنگ نرم(. 6836اله. )مرادي، حجت
هاي جنگ (. آن روي سکة جنگ در شاهنامه )بررسي مؤلفه6869پور، محمد و همکاران. )مهدي

 .638-616 ،(16) 288، زبان و ادبيات فارسي. نرم در شاه جنگ رواني رستم
. تهران: مؤسسة فرهنگي پژوهشي اي بر نظریات و مفاهيم ارتباط جمعيملدمه(. 6838مهرداد، هرمز. )
 فاران.

شناسي اجتماعي؛ رهبري و قدرت، تأ يرات ارتباط روان(. 6873پي و همکاران. )هولندر، ادوین
 .به نشر . ترجمة احمد رضواني. مشهد: انتشاراتجمعي، افکار عمومي و فعاليت سياسي
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