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چکیده
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دیگدران و قبدول

مدیریت را هنر انجام امور به وسیله دیگران توصیف کرده و بدر نشد

هدف از سوی آنان تأکید ورزیدهاند (الوانی  .)9911برخی نیز مدیریت را فرایند تحشق
اهداف سازمانی بهوسیله انجام دادن چهار وظیهه برنامهریزی سدازماندهدی هددایت و
واپای

میدانند (توکلی  .)9932با تو ه بده ایدت تعداریف نشد

مددیریت در ابعداد

مختلف ا تماعی سیاسی اقتصادی و  ...بسیار مه است .درایتبیت مدیریت در بخ
نظامی اهمیت خاصی دارد .چراکه تصمیمات اشتباه در امور نظامی آثار برانناپدذیری
در عرصه های مختلف بر یک کشور تحمیل می نماید .البته در عصر باضر
شیوه غال

ند

ندرم

اکثر کشورها در امور نظامی است .بر ایت اساس کشدورها سدرمایهگدذاری

عظیمی در عرصه ن

نرم انجام می دهند و با مدیریت دقیق آن در پی غلبه بر دشمان

خود هستند .در شرایط باضر مدیریت هان مجازی تالش دارد فرهند

غدرر را در

همه وامع بهصورت مهندسیشده تکثیر و بهکل هان تعمی دهد (عامری .)9912
نمونه بر سته ایت موضوع تو ه داع
پژوه

به مسائل ند

رواندی اسدت .بدر اسداس

سدی روزه چارلی وینتر 9پژوهشگر ارشد مرکز مﻄالعات اسالمی بنیاد کیلیام در

لندن دربدداره فعالیتهای رسانهای و پروپاگاندای داع
مختلف تولید و پخ

ایددت گددروه  9911محتوای

کرده بود که شامل گزارش تصویری فیل خبر رادیویی نشریه

پوستر و رسانه دینی میشد .غال

ایت مﻄال

با تنوع خاصی بده شد

زبدان روسدی

عربدی ترکی کردی فرانسه و انگلیسی ارائه مدیشددند و از کیهیت باﻻیدی برخدوردار
بودند .به شکلی که هنر کالمی مو ود در ایت مﻄال
بر مخاطبان داشته است .درواقع هیﭻ نب

نش

مهمی در تأثیرگذاری آنها

افراطی در سﻄﺢ دنیا با ایت بج تبلیغات

Charle winther

1

داع

قابل قیاس نیست ( .)Winter,2016به ایدت هدت دولدت عدرا دسترسدی بده

بسیاری از اکانتهای رسانههای ا تمداعی را کده بدرای طدر بمدالت انتحداری و ...
مورداستهاده قرار میگرفتند را مسدود ساخت (.)Awan, 2017
ن

رواندی اهمیدت ویدژه ای دارد .در مددیریت ندرم بدا الگوهدای سدختافزارانده و

غیرفرهنگی و ا تماعی نمی توان تهدیدها را رفدع نمدود .در مددیریت ند
سازوکارهای شناسایی نظارت پیشگیری و واپای
روبیه تضعیف بهره وری ترغی

ندرم بدر

ابعداد ندرم افدزاری مانندد تخرید

بس عدم کارآمددی تدروی فرهند

نابسدامانی و

آشهتگی فرهن سازمانی تأکید می شود؛ در ایت نوع مدیریت سعی بر ایت اسدت تدا بدا
برنامه ریزی و سازمان دهی هوشمندانه از طر یا وقوع هر ندوع تهدیددی ممانعدت بده
عملآورده و با فرایندهای نرمافزارانه به بل مسئله پرداخته و تهدید مهروض را از بدیت
برد .همچنیت در مدیریت نظامی نیاز است تا با بررسی پیوند ذهت و زبان در بهکارگیری
هنر کالمی در ن

روانی ه به درک درستی از عملیات روانی دشمت رسید و ه در

برنامهریزی های نرم هدفمند علیه دشمت به نتای بهتری دستیافت .ازایترو پدژوه
باضر به بررسی پیوند ذهت و زبان در مدیریت نظامی مدی پدردازد و بامﻄالعده مدوردی
ن

روانی انواع شیوههای آن را با تکیهبر نمونههای ادبی مورد تحلیل قرار میدهد.

 .2مبانی نظری
پیوند ذهن و زبان
بر اساس تعریف کالسیک از ماهیت و ودی انسان که از سوی ارسﻄو مﻄر شدد
انسان مو ود زندهای است که صاب

لوگوس( 9خرد) است .بر ایدت اسداس تعریدف

Logos

1
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بنابرایت مدیریت نظامی در عصر باضر بر اساس شناخت دقیدق و علمدی عناصدر

040

«انسان بیوان ناطق( 9اندیشمند) است» شدکلگرفتده و در نظدام فلسدهی بده رسدمیت
شناخته شد .ایت مله که یکی از اساسیتدریت ارکدان منﻄدق در بدار فصدل انسدان از
بیوان به شمار میآید ( )9بیان گر اهمیت تهکر و زبدان اسدت .زبدان یکدی از مسدائل
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 041بنیادینی است که امعه انسانی را از امعه بیوانی دا میسازد .هرقدر که انسدان در
طول تاریخ زبان آموزی خود را گسترش داده است شاهد رشد و بلوغ اندیشه در تاریخ
بشری نیز بودهای ؛ چراکه گهتمان با کلمه آغاز می شود و هر کلمده کلمدات عبدارات و
مالت را به دنبال دارد .بهایتترتی
افزای

است که دامنده اندیشده همدراه بدا دایدره واژگدان

مییابد .از طریق زبان رابﻄه انسان با افراد دیگر برقرار میشدود و دروازههدای

هان هستی به روی او گشوده میگردد .از طریق زبان انسانها تجربه مشترک خود از
بیات و هستی را بازگویی میکنند .همه تهکرات و ادراکات انسدان نیازمندد تهسدیر و
بیان است و ایت تهاسیر بهوسیله زبان تحشق مییابند .درنتیجده داند

انسدان از هدان

هستی بهوسیله زبان شکل میگیرد و در تجربه تاریخی بشری ثبت میشود.
تهکر با استهاده از تمام دادههای بسی انجام میشود؛ یعنی تهکر نتیجه عملکرد کلی
مغز است .از ایت نظر زبان و اندیشه چنان بهه پیوستهاند کده تعریدف و تصدور آنهدا
به عنوان مسائلی دا از ه غیرممکت است .ساپیر زبان شناس و مردمشدناس بر سدته
آمریکایی مینویسد« :مت سخت معتشدم که ایت ابساس که خیلیها تصور میکنند کده
میتوانند بدون زبان به تهکر یا بتی به استدﻻل بپردازند توهمی پوچ و بیاساس است.
به نظر میرسد که ایت توه معلول عواملی چند است .سادهتریت ایت عوامدل آن اسدت
که اشخاصی با ایت طرز فکر از بازشناسی تصویرپردازی از تهکر عا زند .واقعیتی است
مسل که ما به مجرد آن که میکوشی تا میان یک تصور و تصوری دیگر رابﻄده آگاهانده
برقرار کنی خودبه خود متو ه میشوی کده بده درون ریدان خداموش کلمدات فدرو

Animal rationale

1

لغزیدهای  .البته ممکت است که تهکر قلمروی طبیعی و ددا از قلمدرو مصدنوعی زبدان
باشد ولی به نظر میرسد که زبان به هربال تنها راهی است که ما را به قلمرو اندیشه
میبرد و درعیتبال ما نیز از و ود آن باخبری » (.(Sapir, 2007
است که در هر مشﻄع زمانی و در هر عصر فرضدی زبدان همچدون طبیعدت سرچشدمه
بیپایانی است که علیرغ آنچه تا آن زمان گهتده و اندیشده شدده اسدت

دان آدمدی

قلمروهای ناشناختهای را هنوز در آن میتواند کشف کندد؛ و چندیت اسدت کده هرگداه
اندیشمندی اصیل و استثنایی زبان را به کار میگیرد آنچنان تدأثیر ژرفدی در ذهنیدات
معی انسانها به ا میگذارد و امید بشریت در ایت توانمندی بدالشوه و پرتدوان زبدان
است وسیلهای که از طریق آن تالشهدای روشدتفکرانده پیشدرو آدمدی و نیداز او بده
الهامات رو و روان تحشق میپذیرند (صاب
برخی از کت

معی .)9931

زبانشناسی مانند زبان و اندیشه ( )Nick Lund, 2016ذهن و زباان

( )Chomsky, 2014و تفکر و زبان ( )Vygotsky, 1400مﻄدالبی زبدانشدناختی دربداره
پیوند ذهت و زبان ارائه کردهاند؛ اما ایت موضوع در بار مدیریت نظامی به شکل مجدزا
تبییت نشده است .ن

روانی نمود اصلی پیوند زبان و اندیشه در مسائل نظامی اسدت.

ازایت هت در پژوه

روانی و بدا ارائده

باضر با استهاده از نمونههای بر سته ن

الگوهای ادبی پیوند ذهت و زبان را در ا رای شیوههای ایت نوع عملیات روانی بررسی
میکنی .

نقش هنر کالمی در جنگ روانی
واژهها بخ

مهمی از زبان هستند و بهنوعی قل

آن به شدمار مدیروندد .در علد

روانشناسی از روی واژههای بهکاررفته توسط افراد شخصیت آنهدا را مدورد ارزیدابی
قرار میدهند )2( .در شاخهای دیگر از روانشناسی با عنوان «واژهدرمانی» برای درمدان
برخی از بیماریهای روانی تمریتهای کالمی در نظر گرفتده مدیشدود« .علمداء علدوم

بررسی پیوند ذهن و زبان در مدیریت نظامی (مطالعه موردی :جنگ روانی؛ با تکیهبر نمونههای ادبی)

بر اساس پیوند اندیشه و زبان هیﭻ مرزی برای آنها نمیتدوان قائدل شدد .ازایدترو

041

شناختی امروز برای واژه نش
اشیاء و پدیدهها ذینش

دیگری قائل اند .آنان واژه را در طبشهبندی و مشولهبنددی

میدانند و از همیت هت آن را در فرآیند تهکر دارای ایگاه

و منزلتی اساسی میشمارند؛ چدون ذهدت اندسان اگر طبشهبندی و مههومسازی نکند از
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 044کدار مدی افتد .هدمیت کار ذهنی است که رویارویی موفق ذهت را با اشیاء و پدیدههدای
هان میسر میسازد» (نعمتزاده .)9932
بنابرایت هر یک از کلماتی که یک فرد استهاده میکند باوی بسدیاری از مهداهیمی
است که یا گوینده به دنبال انتشال آنها به مخاط

خود است و یا مخاط

در شرایﻄی

خاص آن مهاهی را از لغاتِ گوینده برداشت میکند .در بشیشت هدر یدک از واژههدا
تأثیرات روانی خاصی بر گوینده و شنونده داشته و از روانشناسی ویژهای برخوردارند.
تو ه به روان شناسی کلمات در بسیاری از مسائل گهتاری و رفتاری تأثیرگدذار خواهدد
بود .در ن

روانی نیز انتخار دقیق کلمات بر اساس تأثیر روانشدناختی هدر یدک از

آنها اهمیت بسیاری دارد .در سیر تاریخی ن های روانی نش

هنر کالمی در غلبه بر

دشمت نمودی خاص یافته است.
درایت بیت نمونه تاریخی مدیرت ن

روانی را میتوان در کالم علی (ع) سدت.

بکومت چهار سال و نه ماه ایشان همواره با ن

روانی دشمنان همدراه بدوده اسدت.

بهطوریکه در طی همیت چند سال عملیات روانی دشمت خسارات بسیاری را در بافت
ا تماعی آن عصر پدید آورد؛ اما بضرت علی (ع) پیوسته بدا چدارهاندیشدی و درایدت
ویژهای به مدیریت ن

روانی دشمنان می پرداخت که ایدت موضدوع در کدالم ایشدان

لوه ای خاص دارد .نمونه بر سته از قدرت بیان و سخترانی فصیﺢ و بلیغ یک رهبدر
و فرمانده و تأثیر واژههای او بر روان و س مخاط

خﻄبههای بیبدیل بضرت علی

(ع) است .خﻄبه  22نه البالغه نمودی از سخنان شیوای ایشان است کده هندر بیدان و
تسلط کامل ایت بزرگوار را بر لغات و انتخار دقیق و شایست آنها نشان میدهد:
(از سخنان آن بضرت است در صهیت موقعی که اصحار آن بزرگوار تصور کردند

در شروع به نگیدن درن

به خاطر

و کندی مینماید ).اما گهته شما که ایتهمه درن

ناخوش داشتت مرگ است .به خدا پروا ندارم که مت به آستانه مرگ درآی یا مرگ بده
سروقت مت آید؛ اما گهته شما که در ن
ن

ز کده امیدد داشدت گروهد بدهسدوی مدت آیندد و بده راه

بقگرایند و به نور هدایت مت راهپیمایند .ایت مرا خوشتر است تا شامیان را بکشد و
گمراه باشند هرچند خود گردن گیرنده گناه باشند (علی بت ابیطال
در دوران پیامبر اکرم (ص) نیز نمونههای بسیاری از ند
ایت میان اقدامات و بیانات رسول اکرم (ص) در بار ن

.)9919

رواندی و دود دارد .در
رواندی در دو بدوزه مکده

( 99سال) و مدینه ( 91سال) انجام یافدت .بدوزه عملیدات رواندی بضدرت در مکده
مشرکان و بت پرستان مکه بودند اما در مدینه منافشان و یهودیدان نیدز بده ایدت موضدوع
اضافه شدند (منصورنژاد  .)9933بیانات کداربردی پیدامبر (ص) کده بدا انتخدار دقیدق
واژگان بر اساس تأثیر روانشناختی آنها همراه بود در ابوال متناس

با اوضاع نگی

ظهدور مییافت و به شکلی مسدتشی در رو و روان سپاهیان خودی تأثیر میگدذارد و
بر دامنه آمادگی آنان میافزود (سمیﺢ )9932؛ بنابرایت هندر کالمدی نشد

بسدیاری در

ثمربخ

بودن شیوههای ن

روانی دارد .به شکلی که میتوان با انتخار کلمات ادبی

مناس

و با در نظر گرفتت نش

روانشناختی آنها تأثیر عملیدات رواندی را دوچنددان

نمود.

جنگ روانی

9

یکی از شاخههای مه و کلیدی مبابث نظامی و نمونه بر سته پیوند ذهت و زبدان
در مدیریت نظامی « ن

روانی» است .درباره تعریف ن

رواندی میدان کارشناسدان

سیاسی و نظامی و علوم ارتباطات و امعهشناسی اختالفنظر قابلتو هی و ود دارد.
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را واپس نیهکندهام

با شامیان دو دل ماندهام به خدا که یک روز

بتی هر یک از نهادهای نظامی بیت المللی بر اساس امکانات نظامی سرمایه فرهنگدی و
برخی از عناصر دیگر خود تعریهی ویژه از ن

روانی ارائه نمودهاند .در نظر « وزف

نای» 9قدرت نرم توانایی ذر و اقناع دیگران هت تحشق اهداف خود است .ایت نوع
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 041قدرت باقدرت سخت متهاوت است .چون ارزانتر و کاربردیتر از نیروی بدر و زور
است ( )Nye, 2004و هدف آن تخری

نظام ارزشی امعه دشمت و به یدأس کشداندن

نیروهای نظامی او بدون تحمدل تلهدات نیروهدای نظدامی خدودی اسدت ( Chekinov,

.)2015
نخستیت کاربر د معروف اصﻄالبات ن

روانی در سال  9121بود .ی اف سدی

فولر مورخ و تحلیلگر نظامی انگلیس نخستیت کسی است که واژه ن
کاربرد (مرادی )9931؛ اما اولیت تعریدف ند

رواندی را بده

رواندی در سدال  9119م در ضدمیمه

فرهنگ انگلیسی وبستر 2ارائه شد .ایت اصﻄال در اوایل ن

هانی دوم در مبابدث

و متون سیاسی کاربرد یافت و بر اساس روابط اروپا و آسیا بهسرعت موردتو ده قدرار
گرفت و تا پایان ن

به امری کلیددی در عرصده نظدامی بددل شدد .اولدیت نویسدنده

آمریکایی که ایت عنوان را به شکل رسمی برای کتار خود 9انتخار کرد ﻻینبرگ 1بدود
(نصر  .)9911او در ایت کتار تعریهی خاص از ن

رواندی دارد« :عملیدات رواندی

استهاده از تبلیغات بر ضد دشمت همراه بدا اقددامات عملدی اسدت کده دارای ماهیدت
نظامی اقتصادی یا سیاسی باشد» (شهبازی .)9931
ارت

آمریکا در فرهن

تعریف متهاوتی از ن

دیدی که منتشر کرد و باوی اصدﻄالبات نگدی بدود
روانی ارائه کرد « :ن

روانی استهاده برنامهریزیشده دولدت
1

Joseph Nye
Webster Dictionary
3 Psychological Warfare
4 Linebarger
2

از اقدامات تبلیغاتی در زمدان ند

یدا بداﻻت فدو العداده را گویندد کده بدهمنظدور

تأثیرگذاری بر نظرها ابساسات موضعگیریها و رفتار گروههای بیگانده دوسدت یدا
بیطرف صورت میگیرد؛ بهگونهای که به تحشق سیاستهای دولت و اهداف آن کمک
اگرچه اصﻄال « ن

روانی» در عصر دیدد شدکلگرفتده و عناصدر و ابعداد آن

تحلیلشده است اما ازنظر تاریخی قدمت ن

روانی به میزان تاریخ بشری اسدت .در

برخی از تمدنهای کهت از نماد نشار و توت  9بهعنوان ابزار قدرت کاربرد داشته است.
سرخ پوستان آمریکای شمالی نیز از نمادها و مراسمی خاص برای تحکی روبیه قبیله-
ای و گاهی برای ترساندن رقبا استهاده میکردند (.)Simpson, 2014
درگذشته سیاستمداران متهکران نظامی و بتی متولیان مذهبی بده شدکل تجربدی
آموخته بودند که می توان با اسدتهاده از زبدانی ویدژه و اِعمدال فندونی خداص در بیدان
تأثیرات از پدی

تعیدیتشدده و هدفمنددی را بدر روان و عواطدف مخاطد

گذاشدت.

سوفسﻄائیان از مله کسانی بودند که به زبان در مبابث خود بسیار اهمیت میدادندد و
از فنون «صناعات خمس» ( )9و بسیاری از شیوههای مغالﻄه ( )1برای تأثیرگدذاری در
مخاطبان خود استهاده می کردند .در طول تاریخ بحث سهسﻄه و مغالﻄده از شدیوههدای
کاربردی در ن

روانی به شمار میآید و بتی امروزه نیز بسیاری از سیاستمداران در

هت اهداف خود از شیوههای سنتی و نویت مغالﻄده بدرای اقنداع مخاطبدان داخلدی و
خار ی خود استهاده میکنند.

 .9روش پژوهش
در پژوه

باضر از روش اسنادی و کتابخانهای استهادهشده اسدت .ایدت روش در

شاخه روشهای غیر مزاب و غیر واکنشی قرار میگیرد؛ زیرا در روشهای دیگر مانند
Totem

1

بررسی پیوند ذهن و زبان در مدیریت نظامی (مطالعه موردی :جنگ روانی؛ با تکیهبر نمونههای ادبی)

کند» (ابراهیمی خوسهی و همکاران .)9919
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مصاببه مشاهده و ...مسئله اصلی معآوری اطالعات است ولدی درروش اسدنادی از
اطالعات و دادههای مو ود استهاده میشود .روش کتابخانهای در تمام تحشیشات علمی
مورداستهاده قرار میگیرد و در برخی از آنهدا همانندد پدژوه

باضدر در تحلیدل و

پژوهشهای روانشناختی در مدیریت/سال ششم/شماره دوم /پاییز و زمستان 9911

 041بررسی موضوع از ابتدا تا انتها بر یافتههدای کتابخاندهای تأکیدد مدیشدود (سداروخانی
 )9931ابزار مورداستهاده نیز فی برداری است.

 .4یافتهها
شیوههای جنگ روانی
روانی بیشتر یک مشوله فرهنگی است و کمتر نبده فیزیکدی دارد و افکدار و

ن

اندیشهها را نشانه می رود؛ لذا رویارویی و مدیریت ایدت پدیدده مسدتلزم رویکدرد ندرم
است .در ایت رویکرد با بهرهگیری از استدﻻل و منﻄق و پرهیز از خشدونت و تحمیدل
سعی می شود مبانی اهدداف نیدات و پیامددهای مترتد

بدر پدیدده از طریدق وسدایل

ارتباط معی مﻄبوعات و رسانههای فرهنگی امعه هدف تبییت شود و نوعی بیدداری
و آگاهی همه انبه ایجاد گردد و از ایت طریق نگرش آن ها را نسبت بده پدیدده تغییدر
دهد .ایت رویکرد ویژه مدیران نهادها و بخ های مختلف فرهنگی است و در صدورت
صحیﺢ و به هنگام بودن میتواند اثرات بلندمدت و پایدار به ا بگذارد (.)Jiao, 2009
در ن

روانی عوامل زبانی و روانشناختی از اهمیت بسیاری برخدوردار هسدتند.

استهاده دقیق و مناس

از توانمندیهای زبان و نیز بهرهگیری از رابﻄه اندیشده و زبدان

نتای مثبتی را در ن

ایجداد

روانی به دنبال خواهد داشدت بده شدکلی کده مو د

گسستی عظی در باورهای فردی و افکدار عمدومی درنتیجده ضدعف اراده و ناامیددی
مخاط

خواهد شد و یا در بعد مثبت ابساس امنیت و بشانیت در فرد پدید خواهدد

آورد و افراد امعه را برای شرکت در برنامههای سیاسی اقتصادی و ا تماعی هدفمند
ترغی

خواهد نمود.
در بسیاری از شیوههای ن

روانی رابﻄه زبدان و اندیشده نشد

محدوری ا درا

مینماید؛ بناب رایت در بررسی فنون عملیات روانی و مدیریت نظامی باید بده ایدت رابﻄده
تو ه بسیاری نمود .در ن

روانی باید تو ده داشدت کده اسدتهاده از زبدانی پختده و

انتخار درست و دقیق واژگان و بهکارگیری لحت و بیان فاخر یک اصل کلیدی اسدت.
آن را ارزیابی مینماید؛ بنابرایت صرفاً آگاهی از عل

ن

روانی و انواع شیوههدای آن

مالک موفشیت نمدیتواندد باشدد .بلکده پشدتوانه فرهنگدی و سدرمایه هندری ایدت امدر
تضمیتکننده پیروزی خواهد بود.
الف .تبلیغات
در دنیای امروز که با محوریت افکار عمومی اداره میشدود تبلیغدات خصوصداً در
عرصههای سیاسی و بکومتی ایگاه تعیدیت کننددهای دارد .امدروزه تمدامی تجهیدزات
رسانهای اع از مﻄبوعدات تلویزیدون رادیدو مداهواره و اینترندت در مسدیر هدفمندد
تبلیغاتی کاربرد یافتهاند .ایت موضوع تا بدی مه و دی اسدت کده عصدر دیدد را
«عصر تبلیغات» نامگذاری کردهاند.
ترانس کوالتر در کتار خود بانام تبلیغات و جنگ روانای ،9تبلیغدات را ایدتگونده
تعریف میکند« :تالشی است هدفمندد کده برخدی از گدروههدا باهددف بهدرهمنددی از
رسانههای گروهی در هت کنترل و تأثیر (بر اساس اهداف تبلیغاتی) در نگرش افدراد
دیگر انجام میدهند»(.)Qualter, 1962
واژه تبلیغات 2در زبان انگلیسی در اصل از نام مجمع تبلیغ و تدروی ایمدان مشدتق
شده است که به معنای پخ

کردن و چیزی را نشاندن است؛ اما امروزه ایدت کلمده در

معنای تأثیرگذاری بر عشیده افراد به کار میرود که در آن هددف نسدبت بده محتدوا از

Propaganda and Psychological Warfare
Propaganda
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چراکه ذهت مخاط

در دریافت پیام ابتدا به بار عاطهی تو ه میکند و سدپس سداختار
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اهمیت بیشتری برخوردار است (دادگران  .)9911بتی «بخشی بده ایدت ندام در سدال
 9122م در واتیکان «مشر پاپ» تشکیل شد که وظیهه آن نشر عشیده و دعوت به ایمدان
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011

بود»(نصر .)9911
بر اساس تعاریف ارائهشده از کلمه تبلیغات میتوان نتیجه گرفت که به معنای انتشال
افکار اندیشهها و ایده ها به افراد دیگر و تأثیرگذاری در عشاید و ابساسدات آنهدا بدر
اساس اهدافی خاص است که به شیوههای گوناگونی انجام میگیرد.
تبلیغات ازنظر تأثیر در مخاط

به دو شیوه کلی تشسی میشود:

تبلیغات مستقیم :پیامدهنده پیام خود را هرچند بارن

و لعار همراه کرده باشد امدا

صریﺢ و بیپروا به مخاطبان خود ابالغ میکند .در ایت روش بینندگان متت یا تصویری
را بهعنوان پیام و اطالعیه تبلیغی دریافت میکنند و پیدامدهنددگان در مشدام مبلدغ قدرار
داشته و شناخته میشوند.
تبلیغات غیرمستقیم  :ایت نوع تبلیغات نمود و ظهور علنی و صدریﺢ نددارد و میدزان
غیرمستشی بودن برنامه های تبلیغی آن متهاوت است و به درخواست و تمایل ذینهدع و
میزان مهارتهایی که در طرابی و ارائه آنها به کار مدیرود بسدتگی دارد (رضدایی و
فردرو .)9933
بر اساس اهداف طرابان تبلیغات در انواع و شیوههای خاصی ارائه میشود .از ایت
نظر هر هدفی شیوه و طرابی خاص خود را دارد .تبلیغات بهویژه در زمینههای نگی
بسیار تأثیرگذار است .تبلیغات در ایت محیط فرایندی برای افشاندن کاشتت

وانه زدن

و پرورش باورهاست (.)Vaverka, 2006
با تو ه به ایتکه یکی از اهداف اصلی پژوه

باضر بیان رابﻄه زبان و اندیشده و

تحلیل تأثیر کالم بر ذهت در مدیریت نظامی است در بررسی اندواع شدیوههدای ند
روانی نمونههایی از اشعار بر سته شعر فارسی که بیانگر تأثیر ویژه کدالم بدر ذهدت و
عواطف مخاط
شناسی ن

است استهادهشده است؛ چراکه متأسهانه یکی از موارد مهد آسدی -
روانی در کشور مدا عددم اسدتهاده مناسد

از الگوهدای اصدیل و دارای

پشتوانه فرهنگی در طرابی های تبلیغاتی اسدت .دای تأسدف دارد کده در بسدیاری از
زمینهها طرابان تبلیغاتی در امعه ما به دلیل عدم آشنایی با الگوهای اصدیل از زبدان
مستشی در ن

روانی استهاده می کنند که ایت موضوع در اغلد

می گردد .از ایت نظر باید با تو ه به الگوهدای

مناس

ادبی د که اوج تعامل اندیشه و زبان هستند د در ن

مناس

استهاده نمود تا طر های مرتبط با موفشیت به انجام برسند.

ه چنیت در پژوه
شیوه تبلیغات در ن

روانی از واژگان و لحت

باضر برای روشتتر شدن بحث برخی از نمونههای بر سته
روانی موردبررسی قرارگرفته است.

دشمنتراشی
«مههوم دشمت مؤثرتریت اسلحه امعه است؛ ابتدا ما دشمت را به و ود میآورید
بتی قبل از ایتکه به فکر اسلحه برای نگیدن باشی  .ابتدا به کشتت آنها فکر میکنی
سپس اسلحه یا موشکهای بالستیک را میسازی تا بتوانی بهواقع آنها را از بیت ببری »
) .)Braden & Shelley, 2004بر اساس ایت شیوه تبلیغاتی میتوان هر فرد یا گروهی را
که بهعنوان یک تهدید بهبسار میآید بابیان ویژهای بهعنوان دشمت نشان داد .یکی از
بهتریت نمونههای ایت شیوه در داسدتان «رسدت و اسدهندیار» روی مدیدهدد .اسدهندیار
خﻄری برای تاجوتخت گشتاس

بهبسار میآید و از سوی دیگر گشتاس

به کمک

پی گویی اماسپ میداند که اسهندیار توان مشابله با رسدت را نددارد و مدرگ او بده
دست رست خواهد بود .به ایت دلیل گشتاسپ از اسهندیار میخواهد که نزد رست رفته
و او را با دست بسته به دربار بیاورد و با ایت شیوه بیت اسهندیار و رست دشدمنی پدیدد
میآورد که نتیجه آن مرگ اسهندیار است:
هان

نه در آشکارا نه اندر نهان چه

نبین

همی دشمنی در

که نام تو یابد نه پیچان شود

پیچان همانا که بی ان شود

به گیتی نداری کسددی را همدال

مگدر بیخرد نامددددددور پور زال
(فردوسی )9911
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تبلیغاتی بودن طر و پس زدن مخاط

مدوارد باعدث افشداء

010

برچسبزنی
یکی دیگر از شیوههای ن

روانی رسانهای برچس زنی و دادن الشار به فدرد یدا

گروه خاصی است تا در نتیجه گیری و افکار مخاط

تأثیر هدفمند داشته باشد .ایت نوع
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 011شیوه امروزه در اکثر رسانههای بیتالمللی قابلمشاهده است« .میتوان ادعا کدرد بیشدتر
عملیات نظامی آمریکا علیه دیگر کشورها با زمینهسازیهای ایدت تکنیدک تو یدهپدذیر
میشود»( نیدی  .)9931بهعنوانمثال برچس زنی آمریکا و غدرر علیده مسدلمانان و
«تروریس » به آنان بج زیادی از تبلیغات رسانهای آنها را شامل میشود.

دادن لش

در تاریخ ایران نیز از ایت شیوه عملیات روانی بسیار استهادهشده اسدت .نمونده ایدت
روانی اطال اتهام قرمﻄی ( )2بودن به اشخاص مختلدف اسدت .چندانکده

نوع ن

سلﻄان محمود غزنوی هت خشنودی خلیهه به کشتت قرمﻄیان افتخار مدیکدرد .در آن
زمان فاطمیان مصر تهدید دی برای خالفت عباسی به شمار میآمدندد .از ایدت نظدر
زمانی که بسنک وزیر که از مشربان دربار محمود بود در بازگشدت از مکده از قلمدرو
فاطمیان گذشت و از آنها خلعت و هدایایی دریافت نمود خلیهه برچس

قرمﻄی بده

بسنک نهاد و دستور قتل او را صادر کرد که از ایت موضوع سلﻄان محمدود بدهشددت
عصبانی شده بود« :بدیت خلیهه خرفشده بباید نبشت که مت ازبهدر عباسدیان انگشدت
درکرده ام در همه هان و قرمﻄی می وی و آنچه یافتده آیدد و درسدت گدردد بدردار
میکشند و اگر مرا درست شدی که بسنک قرمﻄی است خبر به امیرالمؤمنیت رسیدی
که در بار وی چه رفتی .وی را مت پروردهام و با فرزندان و برادران مت برابر اسدت و
اگر وی قرمﻄی است مت ه قرمﻄی باش » (بیهشی .)9919
نمونه تاریخی دیگر ایت موضوع در تاریخ شعر فارسی برچس زنی «اسدماعیلی ()1
بودن» شاعرانی چون خاقانی و ابوالعالء گنجوی به همدیگر است ).(Rypka, 1342

تکرار
تکرار کالم بر اساس علد روان شناسدی مو د
مخاط

نهدوذ مهداهی در افکدار و عشایدد

و پذیرش آن از سوی او میشود؛ بندابرایت در ند

رواندی و در طدر هدای

تبلیغاتی تکرار بسیار کاربرد دارد .امروزه تمامی رسانههدای بدیتالمللدی بدا ایدت شدیوه
همهروزه مﻄال

و مهاهی موردنظر خود را به مخاطبانشان تحمیل میکنندد .البتده بایدد

تو ه داشت که تکرار نباید به شکلی انجام گردد که منجر به موضعگیدری مخاطد
و مههوم موردنظر در ن

روانی بایدد بدا تندوع و اشدکال

مختلف ارائه شود تا امکان درونی سازی آن در مخاط

به و ود آید .ه چندیت تکدرار

یک مههوم بیانگر ایدئولوژی و هدتگیدری یدک رسدانه اسدت؛ یعندی هدر مههدوم و
موضوعی که از سوی یک رسانه با استهاده از شدیوه تکدرار ارائده مدیشدود بدهندوعی
هتگیری آن رسانه را نیز نشان میدهد.
بهعنوانمثال در شعر فارسی برخی از شاعران بزرگ بده دلیدل داشدتت هدانبیندی
خاص برخی از مهاهی و بتی واژگان را در اشعار خود تکرار کردهاندد کده ایدت امدر
بیانگر «سبک شخصی» هر یک از آنها است .بهعنوان نمونه شعر سنایی شعر اعتراض
به استحاله شدن دیت و شعر زهد است؛ چنانکه ایت موضوع در سرتاسر اشعاری که در
دوره دوم شاعری خود ( گرای

به زهد و عرفان) سروده مشاهده میشود .یا مبارزه بدا

ریا مههومی است که در دیوان بافظ تکرار میشود؛ هد چندیت مهداهی عرفدانیای کده
موﻻنا در غزلیات خود تکرار مینماید .البته باید تو ه داشت کده ایدت شداعران بدزرگ
مهاهی مذکور را با شیوه های متعدد هنری و در اشکال فاخر و متنوع بیدان کدردهاندد و
هیﭻگاه ا ازه نداده اند که با تکرار عینی مکررات اشعارشان دچار ابتذال گردد.
نکته دیگر در بار تکرار بار موسیشایی آن است .ما میتوانی با تکرار یدک ملده
برای آن موسیشی کالمی ایجاد کنی  .مثالً اگر مله زیر را سه بار تکرار کنی در بیان ما
موسیشی پدید خواهد آمد:
مت بهعنوان سرباز وطت با تمام توان از خاک دفاع میکن .
موسیشی پدید آمده از تکرار کالم در انتشال سریعتر و بهتر مهاهی به مخاطد

تدأثیر

زیادی دارد .با تو ه به ایت ویژگی موسیشایی تکدرار ایدت صدنعت در بالغدت شدعری
کاربرد بسیار متنوعی دارد و شاعران در تمامی ادبیات بر سته هدان بده ایدت ویژگدی

بررسی پیوند ذهن و زبان در مدیریت نظامی (مطالعه موردی :جنگ روانی؛ با تکیهبر نمونههای ادبی)

برابر آن شود .تکرار مﻄل

در
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تو ه داشتهاند .در شعر فارسی نیز تکرار بهعنوان یک آرایه هنری مورداستهاده شداعران
قرارگرفته است .تکرار «در اصﻄال بدیع آن است که لهظی بهقصد تأکید یا تعظی و یا
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غرضی دیگر دو یا چند بار د پیاپی یا پراکنده د آورده شدود»(شدریهی  .)9911از ایدت
نظر شاعرانی چون موﻻنا بافظ سعدی و ...در اشدعار خدود از آرایده تکدرار (تکدرار
کلمه عبارت و  )...و توان موسیشایی آن استهاده کردهاندد .یکدی از لدوههدای تکدرار
تکرار «ردیف» به شکل هنرمندانه است .نمونه کمالیافته ایدت شدیوه در شدعر خاقدانی
خصوصاً در مراثی او دیده میشود .خاقانی با انتخار ردیفهدای دقیدق و متناسد

بدا

کالم و تکرار آن در شعر فضای عاطهی منحصربهفردی را در اشعار خدود پدیدد آورده
است .برای نمونه کافی است ردیف مرثیههای دیوان خاقانی را با ایت دید بررسی کنی .
ابیات زیر بخ

آغدازیت یکدی از مراثدی خاقدانی در مدرگ عمدوی او اسدت .ردیدف

«بگریستی» در ایت شعر نهتنها بار عاطهی بینظیری در آن پدید آورده است بلکه محدور
اصلی تصاویر و مهاهی شعر نیز بهبسار میآید:
گر بهقدر سدوزش دل چشد منبگریسدتی

بر دل مت مرغ و ماهی تتبهتت بگریستدددی

مدرا

تا به هر یک خویشتت بر خویشتت بگریستی

صد هدزاران دیدده بایسدتی دلرید

دیدههای بختِ مت بیددار بایستدی کندون

تا بدیدی بال مت بر بال مت بگریستی...

(خاقانی )9919
فریب خبری
در ایت روش از شیوههای رسانه ای ن روانی بر اساس اهداف از پی تعییتشده
موضوعی که رویداده و واقعیت دارد به فرد یا گروه دیگری نسبت داده شود .درواقدع
فری

خبری استهاده از اطالعات غلط برای بد لوه دادن دشمت است ( Jacob Nutter,

 .)2017در واژه نامۀ  Cambridgeاخبار علی به کژ روایت هدایی اطال شددده که بدده
نظر می رسد واقعیت دارند و برای اثرگذاری بر دیدگاههای سیاسی در افکار عمومی در
قالبی دی یا طنز از طریق اینترنت یا دیگر رسانهها منتشر میشوند
) .)Cambridge,2017فریدددد

خبددددری رویدادی است که استادانه مانند گزارشهای

روزنامهنگاران معتبر سدداختهوپرداختدده شده و برای باورپذیرشدددن بداکثری در فضای
مجددازی و شبیه شدن به گزارشها و روایتهای رسانههای معتبر دستکاری مددیشددود

(.)Stroud, 2017
مجیر که در خدمت ایلدگز تشرر یافته بود موردبسدادت شداعران دیگدر واقدع شدد؛
ازایت هت او را برای «تحصیل و وه اتابکی» به اصههان فرستادند .در اصههان اگرچده
او ابتدا با شاعران آنجا میانه خوشی داشت اما پس از مدتی وضعیت متهاوت شدد و بدا
شاعران اصههان درافتاد و اصههانیان را هجو گهت .به رواتی شعر زیدر هجدو مجیدر در
بار اصههانیان است:
گهددت ز صددهاهان مدددد ددان خیددزد

لعلی است مروّت که از آن کان خیدزد

کدددی دانستد کاهل صهاهان کورندد؟

با ایت همده سرمده کز صهاهدان خیدزد

(مجیرالدیت بیلشانی )9923
بر اساس فری

خبری مجیر اصههانیان تصور کردند که او ایت شعر را بده تحریدک

استادش خاقانی سروده است .ازایت هت خاقانی برای تبرئه خود از خﻄای شاگردش
مجبور به سرودن قصیدهای فاخر در ستای اصههان میشود و در آن بابیان «دیو ر ی »
که اشاره به مجیر دارد موضوع ایت فری

خبری را بیان میکند:

نَکهدتِ بوراسددت ی دا هددوای صددهاهان
دیددو ر ددی آن کدده بددود دزد بیددان

بهتِ وزاست یدا لشدای صدهاهان...
گددر دم طغی دان زد از هجددای صددهاهان

او بددده قیامدددت سدددپیدروی نخیدددزد

زآن که سیه بسدت بدر قهدای صدهاهان

اهل صهاهان مدددرا بدی ز چده گویندد

مت چه خﻄا کردهام به دای صهاهددان

(خاقانی )9919
تحریک
تحریک شیوه دیگر تبلیغات رسانه ای در ن

روانی است .تحریک نیز به دو شکل

انجام میپذیرد :شکل غیرمستشی که با ارائه اطالعی خاص یا بیان مﻄل

(ادبی و  )...و

بررسی پیوند ذهن و زبان در مدیریت نظامی (مطالعه موردی :جنگ روانی؛ با تکیهبر نمونههای ادبی)

بهتریت نمونه ایت شیوه رسانه ای کار مجیرالدیت بیلشانی با استاد خود خاقانی است.
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داستانی هدفمند در عواطف و افکار مخاط

تأثیر گذاشته میشود .در شکل مستشی نیز

که در زمان ن های نظامی کاربرد بسیاری دارد د چراکه در ایت نوع ند
فوری بر ذهت و رفتار مخاط

نیاز است د بابیان مستشی (به اشدکال گونداگون شدعار

 011بیانیه و  )...بر ذهت و ابساسات مخاط
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بده تدأثیر

تأثیر میگذارند.

در تاریخ ایدران چده در انشدالر اسدالمی و چده در ند

تحمیلدی شداهد ظهدور

شعارهای انشالبی و آرمانی بسیار تأثیرگذار هستی  .یکی از ابزارهای تحریک مستشی در
زمان ن
ن

تحمیلی استهاده از رسانه شعر بود .شداعر بزرگدی چدون شدهریار در زمدان

اشعار هنری منحصربهفدردی را بدرای تحریدک اعتشدادی و رفتداری سدربازان و

ایثارگران پدید آورد )1( .شعر زیر بخشی از اشعار اعتشادی شهریار درزمینۀ شعر ن
است:
ویدددان دﻻور

نهنگانی بده خداک و خدون شدناور

سدددالم ای نددد

سالم ای صخره های صدف کشدیده

تانددکهددای کددوهپیکددر

صف ن

بددهپددی

و هداد صددر اسدالم

صدف عمددار یاسدر مالددک اشددتر...

شهادت برتریت معراج عشق اسدت

گهدد

پددروازی از بریددل برتددر

ولدددیاهلل اعظد بدددا شماهداست

مالئک در رکابدد

یدار و یداور...

(شهریار )9931
ب .شایعه
« شایعه اصﻄالبی است که به نظری عیندی و معدیت اطدال مدیشدود نظدری کده
مﻄر شده است تا شنونده به آن اعتشاد پیدا کند .شایعه به طورمعمول از طریق صدحبت
از شخصی به شخص دیگر منتشل میشود بدون ایتکه ایت امر نیازمند سدﻄحی بداﻻ از
برهان و دلیل باشدد»(نصدر  .)9911شدایعه یکدی از ابزارهدای مهد در ند

رواندی

بهبسار میآید که کارکرد خاصی دارد؛ چنانکه گاهی تأثیر و کارایی آن از رسانههدای
تبلیغاتی بیشتر است .طرابان ن
عمومی و عواطف افراد و تخری

رواندی از ایدت ابدزار بدرای تأثیرگدذاری در افکدار
روبی ایجاد تهرقه و  ...استهاده میکنند.

برای ایجاد شایعه و تأثیرگذاری آن شرایط ویژهای نیاز است .ه چنیت شایعه اندواع
متعددی دارد و در ابعاد سیاسی اعتشادی ا تماعی اقتصدادی و نظدامی از آن اسدتهاده
میشود« .شایعه تنها کالمی بی معنی و از روی بدخواهی نیست بلکه ابدزاری گدرانبهدا
همچون یک پریشانگویی عجی

و درعیتبال پی پاافتاده در رفتار ا تمداعی معشدول

بشر انگاشت؛ بلکه برعکس اصلی که شایعه بر آن مبتنی است فراگیر است و کداربرد
وسیع دارد»( نیدی  .)9931مکانیزم شایعه نیز بر اساس رابﻄه ذهت و زبان شکلگرفته
است .در شایعه با استهاده از کلمات وبیانی خاص در شرایﻄی ویژه مههدومی هدفمندد
به مخاط

انتشال مییابد تا در افکار و عواطف او تأثیر بگذارد.

ج .فریب
«فری

عبارت است از ارائه وارونه واقعیت برای دستیابی بده برخدی برتدریهدا»

(همان) .بر اساس ساختار سیاسی و ا تماعی امروز فری
انسانها تبدیلشده است .طرابان ن

به بخشی از واقعیت زندگی

روانی با استهاده از فرید

سدعی دارندد تدا بدا

ایجاد یک فضای روانی خاص و با استهاده از شدیوههدای متعددد ذهدت مخاطد

را از

واقعیت به سمت هدف موردنظر خود سو دهند .در ایت شیوه کلمات و نوع بیان باید
با تو ه به شرایط چنان انتخار شوند که مخاط

در پذیرش مﻄل

مشداومتی از خدود

نشان ندهد؛ چراکه در یک ن

طرفیت همیشه در بال بهظ سدﻄﺢ هوشدیاری خدود

هستند و تالش میکنند تا فری

طرف مشابل خود را نخورند .ازایت هت طرابی شیوه

در ن

فری
برچس

روانی اهمیت بسدیار زیدادی دارد .در ایدت شدیوه از روشهدایی چدون

زدن تغییر بهه و استهاده از ایهام در واژگان به شدکل سیاسدی نظدامی و ...

استهاده میشود.
باید تو ه داشت که بیت فری

و تبلیغات تهاوتی و ود دارد« .هدف فری

اغدوای

هدف به انجام چیزی است که به نهع فری دهنده باشد اما نه ضرورتاً بده نهدع هددف.
تبلیغات تالش میکند تا باورها و عشاید یک بازیگر را بهطورکلی تحت تأثیر قرار دهد.

بررسی پیوند ذهن و زبان در مدیریت نظامی (مطالعه موردی :جنگ روانی؛ با تکیهبر نمونههای ادبی)

است که سایهای بر روی ذهنیت امعه مدیگسدترد .شدایعه را نبایدد کداری غیرعدادی
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ه چنیت تبلیغات بهطورکلی عموم مردم و نه رهبری یک ملت را هدف قرار مدیدهدد»
(ابراهیمی خوسهی و همکاران )9919؛ بنابرایت تبلیغات یکی از بسترهای فری
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برای فری

است و

میتوان از آن استهاده نمود.

 .5بحث و نتیجهگیری
پیوند ذهت و زبان در مددیریت نظدامی اهمیدت ویدژهای دارد .چندانکده شدناخت
توانمندیهای زبانی و آسی شناسی مبابث زبانی در افزای

قدرت مدیریتی و انتشدال

هدفمند مهاهی به مخاطبان بسیار تأثیرگذار خواهد بود .استهاده درست و دقیق از لغات
و اصﻄالبات نظامی نش

مهمی در اِعمال فرمانددهی ایهداء مدینمایدد .بسدامد بداﻻ و

وسعت واژههای نظامی توانایی بیان اندیشهها و ا رای دستورات فرمانددهان و انتشدال
مسائل نظامی را ارتشاء میبخشد .چنانکه اگر هر بخ

نظامی اع از مدیریت و  ...فاقد

توان ﻻزم برای انتشال مهاهی از طریق انتخار دقیق کلمات و اصﻄالبات نظامی باشد
عمل انتشال پیام با موفشیت همراه نخواهد بود و پیام تأثیر مثبدت و واقعدی خدود را بدر
روان مخاط

از دست خواهد داد .در عصر باضر که ن

روانی یکی از شاخصههای

بر سته عملیات نظامی در هان بهبسار می آید باید شناخت درست و دقیق نسدبت
به عناصر و شیوه های ایت نوع عملیات روانی بر پایه تأثیرات روانشناختی هدر یدک از
آن ها و ود داشته باشد .چراکه امروزه بهره گیری علمی و هدفمند از شیوههدای ند
روانی برای پیشبرد مشاصد نظامی بهاندازه سال ها و ابزارهای نگدی در تعیدیت پیدروز
ن

بسیار تأثیرگذار است .استهاده از ایت شیوه روانی در ن ها سابشه طوﻻنیای در

تاریخ بشر دارد .روشهای ن

روانی نیز مانند ابزارهای نگی ابتدا بسیار ساده بودند

اما امروز تا بدی پیشرفت داشتهاند که در هر یک از شاخههای ایت نوع عملیات روانی
به تأثیر روانشناختی واژگان نیز تو ه میشود .در هر یک از شیوههدای ند
رابﻄه زبان و اندیشه نش

رواندی

محوری ا را مینماید .هر مدیری که در شداخهای از ند

روانی اع از تبلیغات شایعه و فری

ورود میکند باید تو ده خاصدی بده مؤلهدههدای

روانشناختی کلمات و تأثیر روانی هر یک از آنها داشته باشد .در ن

روانی استهاده

از زبانی پخته و انتخار درست و دقیق واژگان و بهکارگیری لحدت و بیدان فداخر یدک
اصل مه است و می تواند در غلبه بر دشمت و دست یافتت به هددف عملیدات رواندی

یادداشتها
 .9رک( :مظهر  9911ج  929 :9د .)921
 .2به قول سعدی:
تا مرد سخت نگهته باشد

عی

و هنرش نههته باشد

(سعدی )21 :9911
 .9در عل منﻄق بربس

ایت که قیاس از چه نوع مشدماتی تشکیل یابدد ارزش آن

قیاس متهاوت خواهد بود و متناس

با هر یدک از آن مشددمات عندوانی خداص دارد.

به بیان دیگر قیاس ازنظدر ارزش مشددمات پدن قسد اسدت و پدن گونده ارزش دارد.
بهایتترتی

پن صناعت یا پن فت (صناعات خمس) به و ود میآیدد :برهدان

ددل

سهسﻄه (مغالﻄه) خﻄابه و شعر .برای آگداهی بیشدتر در مدورد صدناعات خمدس رک:
(مظهر  9911ج .)2
 .1برای آگاهی از انواع مغالﻄه رک( :مظهر  9911ج  222 :2د .)211
 .2قرامﻄه یا قرمﻄیان عنوان پیروان نب هایی بود که به طرفداری از خالفدت آل
علی از نیمه دوم سده سوم قمری تا اواسط سده چهارم در بخشدی از قلمدرو خالفدت
عباسی و بر ضد آن سلسله پدید آمد .ه چنیت قرمﻄی عنوانی بود که توسط مخالهان به
هر یک از پیروان مذه

اسماعیلیه و خلهای فاطمی مصر اطال میشد و تهمتی بزرگ

به شمار میرفت و معموﻻً مجازات سختی در پی داشت (شریهی .)9991 :9911
 .1اسماعیلیه یا اسماعیلیان فرقه ای از شیعه است که امامدت را پدس از امدام عهدر
صاد (ع) بق پسر بزرگ او اسماعیل و مختوم بدو میدانند .عدهای به خداطر رضدای
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خلیهه عباسی آنها را کافر و فاسق میخواندند .اسماعیلیه در بعضی از مشاطع تداریخی
همچون یک نب

ا تماعی عمل میکرد و بتدی در دوران بسدت صدبا دسدت بده

ترورهای سیاسی زد و از مله خوا ه نظام الملک طوسی را به قتل رساند .از همیت رو
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و هت آگاهی از اندیشههای شهریار در بار ن
نویسنده پژوه

و انشالر ر وع شود به مصداببه

باضر با مشید علیزاده (شهریار  91 :9931د .)91
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