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  یفارس یاتبر ادب یهدر جنگ نرم با تک ییرمز و رمزگرا

 *یباقر یدخلیلس

 مازندران یدانشگاه علم و فناور یعلم یأتهمربی، عضو 

 (50/50/50، پذیرش: 50/50/50)دریافت: 

 چکیده
 ییرمزگرا کردیشاعران است. رو ییمرهون رمزگرا یآن در جنگ نرم تا حدود زهیو انگ لیمستقل از رمز همراه با دال یفیتعر انیب یتالش برا

حاصل نگاه  گرید ییو از سو میکنیم یاست که ما در آن زندگ یخاص یو اجتماع یاسیس طیسو حاصل شرا کیاز  یبریبه جنگ نرم و سا

 هاست.آن نییو تب ریتفس یمقاله در پ نیهستند که ا یدشمن در جنگ نرم همراه با اهداف از موضوعات یرمزها باشد.یم سندگانینو و شاعران

هرچند  کارها،شاعران همراه با راه یبر اشعار برخ هیدر جنگ نرم با تک ییاست رمز و رمزگرا نیپژوهش تالش بر ا نیکه در اکوتاه سخن آن

 .رو بر چند نمونه از رمز دشمن در جنگ نرم متمرکز شده استشیپژوهش پ ،نیبنابرا و به آن توجه شود. یکوتاه و مختصر، بررس

 

، دشمناتیرمز، جنگ نرم، ادب :یدیکلهای واژه

 9مقدمه -9
رمز یک کلمه عربی است که در زبان فارسی معانی گوناگونی 

یکی از  دارد. رمز ) نماد یا مظهر و با اندکی تسامح، سمبل التین(

عناصر زیبایی سخن و از جمله صور خیال مستقل است و شاعران 

اند. کلمه و نویسندگان بسیاری از این تصویر خیالی بهره گرفته

ترین موضوعات در زبان و ادبیات فارسی رمز به عنوان یکی از مهم

یَنصُرُ و به معنی اشاره به لب،  -مجرد از باب نَصَرَ  مصدردر اصل 

دست، دهن و یا زبان است. رمز در زبان فارسی به  چشم، ابرو،

کردن پنهان، معنای اشاره، سرّ، ایما، نکته، دقیقه، عالمت، اشاره

ای مخصوص که مطلبی خاص از آن درک شود، بیان مقصود  نشانه

تنها  [1] ها و عالیم قراردادی و... است. واژه رمز در قرآن با نشانه

 آل عمران آمده است: سوره 11یک بار و آن هم در آیه 

 آیَةً قالَ آیَتُکَ أَالَّ تُکَلِّمَ النَّاسَ ثَالثَةَ أَیَّامٍ إاِلَّ رَمْزاً   قالَ رَبِّ اجْعَلْ لی

احب : صر انرد  گونه معنی کررده را در این آیه این رمزمفسرین 

و راغررب  "اشررارت"را در ایررن آیرره  رمررزطبررری،  تفسرریرترجمرره 

  [2-3] .کرده است معنی "اشارت با لب و صوت خفی "اصفهانی

ای اند: رمز کنایه گونه تعریف کرده، رمز را این[1] در علم بیان

است که وسایط آن اندک باشد و معنی پنهان و احتیاج به قردری  

 گونه معنی شده است:رمز اینهم  متصوفهتامل دارد. در آثار 

 

 kh_bagheri46@mazut.ac.irرایانامه نویسنده مسئول:  *

رمز عبارت از معنی باطنی است که مخزون است تحت کرالم  

  [5] ظاهری که غیر از اهل آن بدان دست نیابند.

 "نقردالنرر "جعفر اولین کسی اسرت کره در کتراب    قداقه ابن

 یک اصطالح صحبت کرده است: عنواندرباره رمز به 

خرود را از کافره   مقصرود   خواهنرد گاه که مری گویندگان آن "

مردم بپوشانند و فقط بعضی را از آن آگاه کنند در کالم خود رمز 

هرای  برند. بدین سان برای کلمه یا حررف، نرامی از نرام   به کار می

یا حرفی از حروف محجم را در  دیگریا اجناس  وحوشپرندگان یا 

دهند و کسی را که بخواهد مطلب را بفهمرد آگراهش   رمز قرار می

پس آن کالم در میان آن دو، مفهروم و از نظرر دیگرران    کنند. می

عردم   "چه که در تمام این معانی مشترک است آن"مرموز است. 

 است. "صراحت و پوشیدگی

اما جنگ نرم، نوعی از جنگ است که در قرن بیست و یکم و 

های اسرتکباری قررار گرفتره    در عصر ارتباطات، مورد توجه قدرت

مقابل جنرگ سرخت اسرت و تعریرف      دراست. مفهوم جنگ نرم، 

واحدی که مورد پذیرش همگران باشرد را نردارد. جنرگ نررم در      

، فروپاشری از درون، برانردازی قرانونی،    معنرای فرهنگ سیاسی به 

براندازی خاموش، براندازی در سرکوت، انقرالب مخملری، انقرالب     

رنگی، انقالب سرخ و در حقیقت؛ شرامل هرگونره اقردام روانری و     

یا گروه هدف را نشرانه   "جامعه هدف"ای است که هتبلیغات رسان

هرا،  ها، تغییرر ارزش گیرد و با هدف گرفتن فکر و اندیشه ملتمی

های فکری و فرهنگری جوامر    کردن حلقهنقش مهمی در درست

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=41
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کند و بدون درگیری نظامی، رقیب را به انفعال یا شکست ایفا می

هرای  آمیرز و روش دارد. و به عبارت دیگر، با روش مسرالمت وا می

کنرد. و  قانونی موجود در قوانین نظام حاکم، به براندازی اقدام می

توان به آن اشاره کررد عبرارت   تعریف دیگری که از جنگ نرم می

هرای نروین کره بره     است از: استفاده از ابزارهای فرهنگری و روش 

کنرد. آثرار   آرامی در بافت فرهنگی و هویتی یک نظام حرکت مری 

گذارد، جبران اثرات آن به سادگی قابل خود به جای میعمیقی از 

جبران نیست و در نهایت موجب تغییر در مبرانی یرک نظرام بره     

 سمت الگوهای مهاجم خواهد شد.

 رمز زهیو انگ لیدال -2

در این بخش در مورد دالیل و انگیزه های رمز که به سه قسمت 

اسطوره  (2( محدود بودن واژه ها در گستره زبان های بشری 1

( ترس از حکومت های خودکامه و ستم گر است تقسیم 3سازی 

 بندی می شود، بحث خواهد شد.

 یبشر یهاها در گستره زبانمحدودبودن واژه -2-9

کوشد که نویسنده یا گوینده برای جبران این محدودیت زبان، می

گیرری از انرواص صرور خیرال،      با استفاده از کلمات موجرود و بهرره  

کمبود واژگانی زبان را جبران کند. در این صورت به مجاز، رمرز و  

هرا و ترکیبراتی چرون نری،      کدام از واژه هرآورد.  کنایه ... روی می

نیستان، ساقی، زلف، خط، ابرو، آب، کویر، زمستان، زنردان، مری،   

توانرد   دیو، آیینه و ... در کنار معانی اصلی خود مری باغ هشت در، 

دست آویزی برای کاربرد معرانی بلنرد عرفرانی، غنرایی، فلسرفی،      

 [7] ، موالنا [6]توان به غزلیات حافظ حماسی و انتقادی باشد. می

 اشاره کرد. [8] یا غزل رمزآلود عراقی

 کردندنخستین باده کاندر جام کردند،        ز چشم مست ساقی وام 

 خودی در جام کردندچو با خود یافتند اهل طرب را،        شراب بی

 جام در داد،              شراب عاشقانش نام کردند جانانگون لب می

 ...کردندهای جهانی،               کمند زلف خوبان دام ز بهر صید دل

 از لب و چشم،             مهیا پسته و بادام کردند... مستان نقلز بهر 

 کردندبه غمزه صد سخن باز جان بگفتند، به دل ز ابرو دو صد پیغام 

 را جلوه دادند،         به یک جلوه دوعالم رام کردند خویشتنجمال 

 ( 123:  1338)عراقی  [8]                                       

 یسازاسطوره -2-2
ناپرذیری  های نخستین، بخرش جردایی   چرا که اسطوره نزد انسان

زندگی بوده است. بعد بشر به پرورانردن رابطره خرود برا اسرطوره      

وخوی خود ها و خلق پرداخته و به دنبال پیداکردن مظاهر خصلت

برر   تکیهبشر با  _زداییاسطوره_ها بوده است. در پایان در میان آن

گی و انکار اسرطوره پرداختره اسرت.    خود به چون و چرا در چگون

اند.  این دوره  گیلگمش، ایلیاد، ادیسه، آنه یید، شاهنامه و ... زاییده

النوص هرا )خردایان(   با توجه به این مضامین دیوان، اژدهایان و رب

 شود. هر کدام رمز و نمادی می

 گرخودکامه و ستم یها ترس از حکومت -2-3
ن و زبران شراعر و نویسرنده بره     های کشاندن ذهر  دیگر از راه یکی

های فابل در  گرایی و استفاده از زبان حیوانات در داستان سوی رمز

گیرری از عناصرر    و دمنره، مرزبران نامره، بهرره     کلیلهآثاری چون 

طبیعی در آثار شاعرانی مانند: بهار، نیما، اخروان ثالرث و دیگرران    

کوفایی تر بررای شر  انگیزه دیگر رمز، کهن الگو، فرصت بیشاست. 

ترر،  ها مهرم و از همه ایننمادگزاری ، نویسندگان خوانندگانذهن 

غیرت عرفانی است که عرفا و صوفیه نسبت به حفظ اسررار خرود   

نامحرمان به دنیای اسرار آنران وارد شروند.    خواهند دارند که نمی

شود که عرفا با رمز، ایمرا و اشراره بره بیران      این موضوص باعث می

 د.مقصود خود بپردازن

 اتیانواع رمز در ادب -3

در ادبیات رمز را می توان به چهار دسته خاص، عام، قرارداری و 

که در ادامه، به  [2] فرهنگ عمومی تقسیم بندی می شود

 اختصار در مورد آنها بحث خواهد شد.

 رمز خاص -3-9
از  یا ، پارهیمذهب روانیپ ایو فرهنگ هر کشور و قوم و  اتیدر ادب

آن مجموعه هم ناشرناخته   رونیافراد ب یبرا ینمادها خاص و حت

ترازو  )اسالم(، (، هالل احمرتیحی)مس بیصلازجمله:  شده است.

 .)تن و حماقت( خر کوه )مقاومت(، )عدالت(،

 رمز عام -3-2
نامه بار اول )مربی و پروراننده(، بار دوم )طبیرب و  سیمرغ در شاه

ر دیگر مظاهر اهریمنری هفرت خروان    شفابخش(، بار سوم )در کنا

اسفندیار مظهر خوی اهریمنی( و بار چهارم )یاریگر خاندان زال و 

اسفندیار، نمراد شخصریتی دو سرویه( اسرت. سریمرغ در       کشنده

های عرفرانی هرم رمرز حرق اسرت. البتره ایرن بره معنری             داستان

های رمزآلود در معانی وسی  نیست.  گرفتن کارکردهای واژهنادیده

ای عرفانی اسرت کره از    ای مانند شراب، از رموز کلیشه هی واژهگا

شرود و درسرت در    آن، تعبیر تابش انوار الهری در دل سرالک مری   

همین مفهوم است. در همرین کلمره،    القایتقابل عقل به واسطه 

گیرد و متناسب با مفهروم وجرد و    گاهی در برابر رازداری قرار می

سرت در برابرر هوشریاری و    شوق حاصل از آن است و باز ممکن ا

آوربودن آن متناسرب باشرد و   آگاهی قرار گیرد که با معنی غفلت

سرانجام در برابر جهل و ظلمت قرار گیرد که با اشرراق حاصرل از   
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 بودن رمز ارتباطی به مفاهیم آن ندارد.آن تناسب دارد. پس عام
 

 یقرارداد رمز -3-3

هررای ادبیرات عرفررانی،   مایره  درونهرا و ترکیبررات و   تررر واژهبریش 

اند. گاهی خود  انتقادی، حماسی و غنایی ادب فارسی از این دسته

پردازد و گرویی برا مخاطرب     شاعر و نویسنده به رمزگشایی آن می

جا با این مفهوم بره کرار   گذارد که این واژه را در این خود قرار می

 اند:د ببرد. به عنوان نمونه، فردوسی دیو را مظهر مردم بد می

 بدشناس          کسی کو ندارد ز یزدان سپاس مردمتو مر دیو را 

 هر آن کو گذشت از ره مردمی        ز دیوان شمر،مشمر از آدمی

                                                               ([11] ،311) 

ای از  مولوی در داستان طوطی و بازرگان به رمزگشرایی پراره  

 پردازد: ای خود مینماده

 سان بود        کو کسی که محرم مرغان بود زینقصه طوطی جان 

 تن شد خارجان    در فریب داخالن و خارجان   استتن قفس شکل 

(1/1812)همان/  

 دریا بود           من چو ال گویم مراد اال بود   لبمن چو لب گویم 

 (1/1752)همان/

ری در گلشن راز، زلف، خط، خرال، ابررو،   تشیخ محمود شبس

را توضریح   -قراردادی است رمزهایکه از -ساقی، مغ، دیر، زنار، ...

 ( 118-22: 1365داده است. )شبستری 

 یرمز در فرهنگ عموم -3-3
ترر  زبان ارتباطی و روزمره عامه مردم کاربرد حقیقی دارد و بریش 

شود.  ار گرفته میککلمات در معنی به اصطالح ما وُض  له خود به

اما با تأمل و نگاهی دقیق در زندگی روزمره و ارتباطات مرردم بره   

هرایی ماننرد    توان جست. گذشته از نشرانه  خوبی عنصر رمز را می

هالل احمر، ترازوی سر در دادگستری، صلیب آویخته به گردن یا 

های عمومی و یا طلروص و غرروب    روی لباس، انواص عالیم در مکان

فرهنگ مردم بسیاری از کشورها، کوه، چشمه، آب و  خورشید در

دریا، ابر، پرستو، کبوتر، شیر، روباه، خروس، طاووس، عقراب، و ...  

 اند. از رمزهای معروف روزمره مردم

 جنگ نرم میمفاه فیتعر -4

. پس  [11]ها جنگ سخت بودمیالدی، اغلب جنگ 1215تا سال 
شدن جهان به بلروک شررق و غررب، دور    از آن، با توجه به قطبی

ها میان آمریکا و شوروی سابق آغاز شد کره بره    جدیدی از رقابت
. جنرگ سررد، ترکیبری از جنرگ     [12]مشهور شرد  "جنگ سرد"

، دو ابرقدرت در عین تهدیردات  آنسخت و جنگ نرم بود که طی 
-کردنرد. )مراه   دیگر پرهیز مری سخت، از رویارویی مستقیم با یک

 (51-71: 1386 پیشانیان ،

رشرد    ترشدن جهان بره واسرطه   تر و پیچیده امروزه با کوچک

روزافررزون وسررایل ارتبررا  جمعرری از قبیررل اینترنررت و مرراهواره، 

معادالت گذشته در تنظیم روابط بین کشورها تا حدود زیادی بره  

هم خورده و جای خود را بره معرادالت جدیردی داده اسرت؛ بره      

هرا بره    ی مستقیم زور، توجه قردرت ای که به جای به کارگیر گونه

آمیز با به  استفاده از قدرت نرم و ایجاد تغییرات از طریق مسالمت

های نوین مداخله در امور داخلری کشرورها جلرب     کارگیری شیوه

  [13] شده است.

 یجیآرام، تردر  ،جنگ نرم یها یژگیاز و :جنگ نرم یها یژگیو

      بررودن،  و بررادوام داریررپا بررودن، نمادسرراز بررودن،ی سررطحریو ز

برودن،   محرور بیبودن، آس داربودن، پرتحرک و جاذبه سازجانیه

برودن،   دهیچیبودن، پ نیو تضادآفر نیآفردیبودن، تهد یچندوجه

 نیبرودن و بر   حرور مبودن، جامعره  یو سر یبودن، پنهان زیآمفتنه

      جنررگ از  نیرردر ا زیررترروان نررام برررد. ن  یبررودن را مرر یا رشررته

 گردد. یروز استفاده م یهاروش نیترهشرفتیپ

جنرگ نررم در چهرار بعرد فرهنگری، سیاسری،        :ابعاد جنگ نرم

اجتماعی و اقتصرادی قابرل بررسری اسرت کره در بعرد فرهنگری        

ترین هدف آنان تضعیف و تغییر باورها و اعتقادات بنیادی در  مهم

های جدید فرهنگی و در بعد سیاسی هردف   سازیهویتو جامعه 

شکاف و اعتبارسازی، اعتمادزدایی و سلب مشروعیت نظام  آنان بی

بین نخبگان، مردم و حاکمیرت و در بعرد اجتمراعی هردف آنران      

، روحیرره و اجتمرراعیو مشررارکت تضررعیف و تخریررب انسررجام  

دلبستگی ملی و در بعد اقتصادی هدف آنران تضرعیف و تخریرب    

هرای مردیریت   مدل و اندیشره اقتصرادی و ناکارآمدسرازی شریوه    

 طلبی است.تصادی و ترویج رفاهاق

باشد و اجتماعی مجازی کارآمدترین آنان می: جنگ نرم ندیفرآ

 و اسرت ...  و رههای بیگانره مررل مراهوا    جنگ امواج  همان رسانه

 اگر. باشد می دانهکم سطحی های رسانه دیجیتال، جنگ از منظور

جنرگ نررم در    بایرد  بکنیم بیان را نرم جنگ گیریشکل فرهنگ

حقیقت جنگ سایبری + جنگ دیجیتالی + جنگ امواج است که 

سته عرصه حکومت و عرصره  د دو درهای  در حوزه سایبری شبکه

( بره صرورت کامرل    1که در شکل ) جامعه )مردم( جدا بیان کنیم

 نشان داده شده است.
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 جنگ نرم (:9شکل )

    نبررد " کتراب در  یفاطمره مرسرل   خرانم  :جنگ نررم  یابزارها

 کنند.   یم میجنگ نرم را به سه دسته تقس یابزارها "هاهیسا

 ،مرراهواره ،شررنیمیان ،نمایکرره شررامل سرر  یفرهنگرر  یصررنا -1

   یقیموس ی وا انهیرا یباز ی،باز اسباب

و  هرا  یخبرگرزار  ،ونیزیتلو ،ویراد مطبوعاتها که شامل  رسانه -2

  یخبر یها آژانس

( سراختار آن  2ارتبراطی کره در شرکل )    نروین هرای  آوریفن -3

 شود.مشاهده می

 
 ساختار فناوری های نوین ارتباطی(: 2شکل )

اهداف جنگ نرم آمریکرا و دنیرای    ترینمهمما اگر بخواهیم ا

 عبارتند از:  کنیمغرب را بیان 

 حاکم ایدئولوژیتغییر  -1

 سیاسی مردم مشارکتکاهش  -2

 القای ناکارآمدی حکومت -3

تغییر هویت دینی و ملی شهروندان با تخریب پیشینه تاریخی  -1

 آنان

هرای خرود و علیره    کاری افکار عمومی در جهت خواستهدست -5

 نظام حاکم

 کاهش انسجام اجتماعی -6

 کاهش انسجام در حاکمیت و القای حاکمیت دوگانه -7

 های جامعهتغییر ارزش -8

 ایجاد استحاله فرهنگی -2

 تقویت واگرایی قومیتشدید و  -11

 تغییر الگوی سیاسی حاکم -11

مقرام معظرم    ی:مقام معظم رهبر دگاهیاهداف جنگ نرم از د

ها و دیدارهای خود هدف دشمن از جنگ نرم  رهبری در سخنرانی

  کنم:  که به برخی از آنان اشاره می را این گونه بیان فرمودند

ی )دیدار با وزیرر،  اعتقادکردن نسل نو به دین و اصول انقالببی -1

معاونرران، مشرراوران و مرردیران کررل وزارت آمرروزش و پرررورش،   

25/11/1371 ) 

کشاندن نسل جوان جامعه به ابتذال و فساد اخالقی )دیدار برا   -2

 ( 12/12/1371اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی، 

تضعیف فرهنگ ملی و اسرالمی ایرران )دیردار برا فرمانردهان       -3

 (2/11/1371نیروی مقاومت بسیج،  های عاشورای گردان

ناامیدکردن جامعره در مبرارزه علیره نظرام سرلطه )دیردار برا         -1

کارگران و فرهنگیان کشور بره مناسربت روز کرارگر و روز معلرم،     

15/12/1372 ) 

هرا و   کردن فرهنگ بیگانره بره جرای فرهنرگ، ارزش    جایگزین -5

ن شررقی،  باورهای مردم )دیدار برا دانشرگاهیان اسرتان آذربایجرا    

12/15/1372) 

های انقالب و سازندگی  جهادی در صحنه  کردن روحیهخاموش -6

 ( 21/16/1373یی سراسری ائمه جمعه، ا)دهمین گردهم

ایجاد تصویری تاریرک از آینرده کشرور بررای مرردم )بیانرات        -7

 (23/12/1372های نماز جمعه تهران؛  رهبری در خطبه

مقاومت در میان ملت ایران )بیانات از حیریت و اعتبارانداختن  -8

 (11/17/1381های شهدای نیروهای مسلح،  در دیدار با خانواده

ایجاد اختالف و به جان هم انداختن فعاالن سیاسی )دیدار برا   -2

هرای مختلرف دانشرگاهی در     آموزان و دانشجویان و تشرکل  دانش

 (18/18/1387 روز سیزده آبان،سال  آستانه

داران انقالب اسالمی ایرران  میان ایران و دوستیجاد شکاف ا -11

 (23/12/1378اهلل الحرام، )پیام رهبری به حجاج بیت
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ی: مقابله با جنگ نرم از نظر مقام معظرم رهبرر   یکارهاراه
 ،مررردم ،مقررام معظررم رهبررری در دیرردارهای خررود بررا مسررئولین

بره  کارهای زیادی را بیان فرمودند که نخبگان و... راه ،دانشجویان

 یم:پرداز شده از جانب ایشان میکار ارائهشش راه

رهبر معظم . های فرهنگی و هنری تقویت و پربارکردن فعالیت -1

فرهنگ در و اهالی فرهیختگان ، انقالب در دیدار با جمعی از شعرا

بایسرتی تمرام عیرار تروی     : هنرر را  فرمودنرد  11/16/1388 مورخ

این یک ، راست است، رمجنگ ن. نباید کم گذاشت. میدان بیاورید

 واقعیت است.

بینانه همراه با اعتماد به نفس بره  امید به آینده و دیدی خوش -2

راز ناامیدی مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس و نمایندگان  دو

    :فرمودنرررد 12/17/1388مجلرررس خبرگررران رهبرررری مرررورخ  

و  یراس های  ها به نشانههای امید و تبدیل آن کردن نشانهمخدوش

یکی از  گرفتن پویایی جامعه، نمایی سیاهو بست تردید و القای بن

 1388باز در دیدار با دانشجویان در سرال  . خطو  مخالفان است

 ،نره از روی تروهم   .بینانره اسرت  آینده خوش: نگاه من به فرمودند

 .بلکه از روی بصیرت

 اردیرد ) پرردازی آزاد های آزاداندیشی و نظریه اندازی کرسیراه -3

 (دانشگاهی و رئوس نخبگان، اساتید

دیدار با مردم چرالوس و  )نخبگان ویژه  جامعه به آحاد بصیرت -1

 (نوشهر

ایستادگی و عردم سرازش در برابرر دشرمنان انقرالب و نظرام        -5

 اسالمی

های سیاسی و دوری از اختالف و تردید و  اتحاد مردم و جریان -6

 11/12/1388مورخ ( دیدار با بسیجیان سراسر کشور) بدبینی

 یبریدر جنگ نرم و سا ییرمزگرا -5

 :فرماید می 121 در سوره بقره آیه [1] قرآن کریم

وَ  کُمْیْبِمِرْلِ مَا اعْتَردى عَلَر   هِیْفَاعْتَدُوا عَلَ کُمْیْفَمَنِ اعْتَدى عَلَ) 

 (نَیاتَّقُوا اللّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَ َ الْمُتَّق

تجراوز کررد، هماننرد آن برر او تعردى       هر کس به شمایعنی 

و  ;(دییروى ننماادهی)و ز دیزیو از )مخالفت فرمان( خدا بپره دیکن

 است. زگارانیخدا با پره دیبدان

 رل آنران پس اگر دشمن به جنگ سخت روی آورد شما هم م

نررم   شریوه  با جنگ سخت دفاص کنید و اگر دشمن در جنگ بره  

 امام علی .جنگ نرم به سراغ دشمن برویم اکرد ما هم باید ب عمل

بره سرربازان خرویش در جنرگ     ، از آغازنمودن جنگنهی در  )ص(

 :فرمودند ینصف

شما ا که ایشان جنگ بتا این( شروص به جنگ ننماید) نجنگید

اما اگر . باشد می )ص( این سیره ائمه معصومینو....(.  را آغاز نمایند

د بایرد محکرم و اسرتوار    جنگ چه سخت چه نرم ضرورت پیدا کن

 د:گوی حکیم ابوالقاسم فردوسی می .ه میدان نبرد شدصرعوارد 

 د شاه را آبرویشوبه کشور          ر بی نیازی به شمشیر جوید

 به شمشیر جویند مردان هنر            رهه را چه باید ستاره شپس

 باید با زبان شمشیر وارد شدی که ضرورت پیدا کرد      چون زمان

باشرد و بره ایرن     پس رمز پیروزی در جنگ مقابله به مرل می

ترر در عرصره   نکته باید توجه ویژه داشت امروز چون دشمن بیش

جنگ نرم و حوزه سایبری فعال است ما هم باید به همین شریوه  

بایرد  . های مخصوص به خودمان وارد شرویم  تکنیک و تاکتیک اما

 .د شدآهستگی و با بصیرت وارد عرصه نبر، درنگاب

 که تیزی پشیمانی آرد به جنگ    و هوش و درنگ أیهمی رفت با ر

 خواب مپیمایمی دور باشد و  ز             مکن هیچ در جنگ شتاب

 همی باش تا خسته گردد درست  رزم از نخست ایچ  به تندی مجوی

 : دگویو در جای دیگر فردوسی می

 سر اندر نیارد به پیکار تنگ  /          رنگد دساز کارکه دانا به هر 

 درستانده آرد رجام کار فبه /             تندی نماید نخست  کسب

کره ادامره پرروژه     cyber war))در جنگ سرایبری   حتی پس
و جنگ نرمری اسرت کره از سروی      مقابلهای از  مهار ایران و جلوه

منتقردان مخالفران جمهروری اسرالمی ایرران حمایرت و هردایت        
 . باشرد  هوش و بصیرت مری ، شناخت، غلبه بر دشمنرمز . شود می

روز و فعال شرویم گرچره بره برکرت      ما هم باید در همین حوزه به
مقرردس جمهرروری اسررالمی ایررران طبررق گررزارش مرکررز    نظررام
ما چهارمین ارتش سایبری بزرگ دنیا را در اختیرار  ، تیکسیتکنول
هرای   اسرب ، ها کرم،  ها سربازان عرصه نبرد سایبری ویروس. داریم

پیامردهای  . هسرتند  ... وو درهرای پشرتی   های منطقی  تروا، بمب
گر جنگ سایبری باعث شده است تا از این گونره  بار و ویرانمرگ

کره از آن بره    سرایبری . هزاره سوم نام برده شرود  نبرد به نام نبرد
 هرای  حروزه  همه در، کنند می یاد دوم زندگی یا دوم انجهعنوان 
 را هرا  انسران  زنردگی  فرهنرگ  ،سرعت به و است شده وارد زندگی

  اسالمی باید در مقابرل  جمهوری است. داده قرار تغییر دستخوش
تزهای مناسب را انتخراب کنرد ترا از     جنگ نرم و سایبری آنتیتز 

د را در برابرر تهراجم   خرو این طریق بتواند فرهنگ ایرانی اسالمی 
 . غرب حفظ کند

هوشیاری کامل در جنگ نرم  ،رمز موفقیت جمهوری اسالمی
جویران  جنگ: گوید حکیم فردوسی می ،ساز ایرانحماسه. باشد می

همرواره در  و بروده   حرذر سایش در هنگام جنرگ بر و آبزم باید از 
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در هنگام خستگی و باش و هوشیاری کامل به سر برند آمادهحال 
 :حمله برنددشمن  گیری بربا استفاده از اصل غافل ،دشمن

 گرددش چنگت سبپرهیزد وس/ جنگ زبه جنگ آنگهی شد که دشمن 

 به راه  رنج و ه ب شمن د د و سپردی/     آسایش و خوابگاه شما سر به 

 تن آسان غم و رنج بار آورد       /        چو رنج آوری گنج بار آورد

 چه گویم که روزی تن آسان شویم  /   ز تیمار ایران هراسان شویم  

 : گویدهم او 

 سپه باشد اندر در و دشت کین           مینکاید که ایمن شوی از بن

هوشیاری در هنگام مقابله با دشمن و رعایت جوانب احتیرا   
گرری همرراه برا    ن، ژرفزدن بره دشرمن  برای حفظ خرود و ضرربه  

موضوص دیگری است که فردوسری در آیرین   ، استقامت و شیردلی
 .پرداخته است به آننظامی جنگ 

 باش تنت را ز دشمن نگهدار         یش هوشیار باشپرزم آیدت  وچ

 آرام باید گزید و تو را رای         کشید برف و صخواه پیش ت چو بد

چنین، دکترر شرفیعی کردکنی کره یکری از متعهردترین       هم

ای برای صداها، باغ  در شعر آیینه [11-15] شاعران معاصر ماست

  دانرد کره در یرأس و نامیردی بره سرر        را رمزی از جامعه خود می

گاه خوشایند شراعر  های اجتماعی هیچ برد و به علت نابسامانیمی

 نیست.

های گل و از بوی باران     بیدار شد چشمان ز خواب نراز  باغ از نفس

 برداشت

که باغ هرا همره بیردار و         بخوان به نام گل سرخ، در صحاری شب

 بارور گردند.

 :[15] دوم آهوی کوهی گوید  و در شعر هزاره

جا / و نره بررگ و نره    همه باغ در خموشی ست / نه آب جنبد این

 شکوفه / چه بهار و باغ باشد ؟

و یا دریا در شعر او رمزی می شود از مردم و جامعه خشرمگین و  

 توفنده.

ای بررای  دریا طوفان دارد. )آیینره  همیشه دریا دریاست / همیشه

 (228صداها: 

شود که هستی آن در گروه پرواز شرهیدانش   و گاه رمز جامعه می

 است:

خواهم از نسیم بپرسم: / بی جزر و مد قلب شرما / آه ، / دریرا    می

 چگونه می تپد امروز ؟/

 (311ای مرغ های طوفان! پروازتان بلند )همان :

او به عنوان یک مصلح اجتماعی نام و یا حافظ شیرازی که از 

ها و اشعارش با بریم با همین شیوه جنگ نرم با استفاده از واژهمی

جنگ به حاکمان زمان خود می روند. حافظ محتسب را رمرزی از  

داند و دکتر شفیعی کدکنی هم بره  های ریاکار و مستبد میانسان

 نمونه بود.ها به عنوان کند که اینهمین صورت از آن یاد می

چند نمونه از رمزهای دشمن در جنگ نرم طی  -6

 های اخیرسال

 از یرنگر  انقرالب  و یانحرافر  انیر جر ،1388 سرال  انتخابات

 بره  ادامره  در کره  اسرت  نرم جنگ در دشمن یرمزها جمله

 . پرداخت میخواه آنها حیتوض

 9399انتخابات سال  -6-9
علیره نظرام    هرای اخیرر   های نرم در سرال  ترین جنگیکی از مهم

شرایی  گبود که هنوز هم خروب رمز  1388 انتخابات سال ،اسالمی

هرم در  و افرزار   دشمن هم در حروزه نررم  آن سال، در ه است. نشد

هرای   . از شربکه گرذاری کررده اسرت   افرزاری سررمایه   حوزه سخت

وری آفن گرفته تا های اجتماعی ای و فضای مجازی و شبکه ماهواره

 .دیجیتال استفاده کرده است

سونامی دیجیتالی اتفاق  ،چند سال دیگردر ذکر است الزم به 

هرای معرار     صدا و سریما از رسرانه   همان سالدر . خواهد افتاد

نتوانسرتیم از رسرانه خروب اسرتفاده کنریم و       که  عقب افتاد چرا

بینی الزم انجام  تهدیدات نرم را کنترل و مهار کنیم و رصد و پیش

های ما نتوانستند  رسانه. کنیم از موفقیت دشمن پیشگیریو شود 

دشرمن در   ،به طرور مررال  . کارکردهای خود را خوب انجام دهند

 نمایش که چگونه بارا به کار گرفت و این روشرسانه خود آخرین 

 کره  نرد ا قدر مهرم رسانه ها در جهان آن. دروغ بگویدگویی راست 

 د:گوی الی میغآقای پتروس 

CNN، در جریران حملره   . عضو شانزدهم شورای امنیت است

 .عراق را اشغال کرد CNN :آمریکا به عراق خودشان گفتند

بررود.       "تقلررب"در آن سررال، رمررز اسررتکبار در انتخابررات    

گردانان با رمز تقلب، فتنه را کلید زدند و دشمن موفق شد صحنه

ه وحردت  دار کند و بر  در آن سال اعتماد بخشی از مردم را خدشه

ملی و انسجام اسالمی آسیب جدی وارد سازد. اما رمز جمهروری  

اسالمی شکست دشمنان، بصیرت افزایی، عنایرات خراص الهری و    

 قاطعیت و تدابیر دلسوزانه مقام معظم رهبری بود.

 به قول حضرت حافظ :

حالی درون پرده بسی فتنه می رود      تا آن زمان که پررده برافترد   
 ها کنندچه

ن فضررای غبررارآلود آن سررال، شرراعران متعهررد احسرراس در آ
تکلیف کردند و در راستای پاسداری از والیت به میردان آمدنرد و   

گری پرداختند. چرا که رهبری تکلیف را مشخص کررده  به روشن
بودند: ))گاهی سکوت، کنارکشیدن، حرف نزدن، خودش کمک به 



   27                                                                                                   یباقر یدخلیلس ی:فارس یاتبر ادب یهدر جنگ نرم با تک ییرمز و رمزگرا

 

 

 گری کنند.((فتنه است. در فتنه همه بایستی روشن

 یانحراف انیجر -6-2
جریان موسوم به جریان انحرافی که قصد تقابل پنهران برا ارکران    

هررای اخیررر را داشررت بررا رمررز شرربه   نظررام و مرجعیررت در سررال
سیاست، فرهنگ و حکومت   گرایانه وارد عرصهناسیونالیسم با ستم

گرایری بتواننرد بره اهرداف خرود برسرند.       شد تا از طریق باسرتان 
آنان بود کره برا تردبیر مقرام معظرم رهبرری و       گرایی رمز باستان

گرایی دارای مبانی و  بصیرت مردم و نخبگان سرکوب شد. باستان
معانی متفاوتی است کره در عرین گررایش بره ایرران باسرتان، در       

 ها متفاوتند.انگیزه
گرایی در شعر عصر مشروطه عبارت بود به طور مرال، باستان

طی به ایران باسرتان، اسرالم   بینی افرااز احیای هویت ملی، خوش
سرتیزی، انتقراد از اوضراص و امروال عصرر، تحریرک غررور ملری و         

 ناپذیری.شکست

 گوید: به عنوان نمونه، ملک الشعرای بهار در دیوانش می

 هان ای ایرانیان! ایران اندر بالست /  مملکت داریوش دستخوش نیکالست

 جنبش ملی کجاستمرکز ملک کیان در دهن اژدهاست / غیرت اسالم کو! 

 برادران رشید! این همه سستی چراست/ایران مال شماست، ایران مال شماست

در همین عصر مشروطه میررزا فتحعلری آخونرد زاده، میررزا      

آقاخان کرمانی، جالل الدین میرزا قاجرار، اسرالم را علرت اصرلی     

اند و راه نجرات را بازگشرت بره ایرران      انحطا  ایران قلمداد کرده

های مختلف انگیزه متفاوت  هر حال در دوره به دانستند.یباستان م

های  نمایی نیازجریان انحرافی در حوزه اقتصادی با بزرگ شوند.می

های مردم، عدالت توزیعی، مقابله با مفاسد اقتصادی و  توده  روزمره

معرفی خود به عنوان منجری و در حروزه فرهنرگ برا حرکرت در      

برر ادبیرات اومانیسرتی، اتخراذ     های کراذب تکیره   چارچوب عرفان

هرای  گرذاری در پرروژه   های تسراهل و تسرامح و سررمایه    سیاست

پسند و در حوزه سیاسی با تاکید ظاهری برر ترداوم   فرهنگی عامه

نمایی وارد عرصره  سازی و مظلومروحیه استکبارستیزی و اسطوره

 های آنان تا حدی مهار شد.شد که حرکت

 رانیدر ا میرژ رییتغ نهیگز یانقالب رنگ -6-3
مایکل لدین، نومحافظه کار مشهور دستگاه بوش زمرانی در مرورد   

ایران گفته بود: بیست میلیون دالر به من بدهید تا انقالبی را کره  

خواهید راه بینردازیم! ایرن انقالبری بیسرت میلیرون دالری در      می

با رمز طرح ملری رفرانردوم   " تر لطفا!سری "ای تحت عنوان  مقاله

پیشنهادی از داخل ایران مطررح شرد کره بره طررح پیشرنهادی       

کننرد. همرین طررح    رفراندوم )شصت میلیون دات کام( اشاره می

علیه چاوز در ونزویال و انقالب گل سرخ در گرجستان انجام شرد.  

اما پشتوانه مردمی جمهوری اسالمی، رهبری فرهیخته و محبوب 

ت آنران شرده   و فقدان وحدت در همراهان داخلی، موجب شکسر 

 است.

هراسی، از دیگر رمزهای دشمن که باید رمزگشایی شود، ایران

باشرد کره در ایرن مجرال      ای و ... مری  حقوق بشرر، نفروذ، هسرته   

روحیه انقالبی و جهادی اوایل انقالب، اقدام به هنگرام  . گنجد نمی

و به موق ، حضور فعال در فضای مجازی و تهیه مطالب و محتوی 

های دشمن، وحردت  بینی فعالیتاعی، رصد و پیشتاثیرگذار و اقن

و انسجام ملی و تقویت فرهنگ ایرانی اسرالمی رمرز موفقیرت در    

باشددکه در ادبیات پایداری و مقاومت بازتاب خوبی جنگ نرم می

 داشته باشد.

 یریگ جهینت -7

ترین موضوعات در که، رمز به عنوان یکی از مهمحاصل سخن این

کارکردهای متفاوت مورد نظر دشمنان در جنک ادبیات فارسی با 

کره یکری از ویژگری جنرگ نررم      نرم قرار گرفت. با توجه بره ایرن  

باشرد، دشرمن از طریرق    نمادساز بودن و پنهانی و سری بودن می

رمز و رمزگرایی حتی در حوزه سرایبری توانسرت ترا حردودی در     

ات برا  انجام و مشارکت اجتماعی و تضعیف و تغییر باورها و اعتقاد

ای وارد کند که نمونره آن را در درون نظرام   ابزارهای نوین خدشه

و جریان انحرافی را به خوبی ببینیم، امرا   88یعنی انتخابات سال 

افزایی مقام معظم رهبری و روحیه انقالبری و  بصیرتاگر درایت و 

جهادی نبود، نظرام بره کردام سرمت رفتره برود؟ کره شراعران و         

 اند.اره کردهنویسندگان هم به آن اش

 مراجع -9

[1] Quran, Al Omran:41 

[2] T. Poornamdaran, “Codes and codic stories in 

Persian literature (an analysis of mystical stories, 

philosophical Ibn Sina and Suhrawardi).”, 

Scientific and Cultural, Secound edition,  In 

Persion 

[3] J. Satari, “Coding in psychoanalysis”, Toos, 1987, 

in persion. 

[4] S. Shamisa, “Expression”, Ferdos, 1992, in 

persion. 

[5] J. Satari, “Entrance to the mystical cryptology“, 

markaz, 1993, in persion. 

[6]  Hafez, "Divan-e Hafez.", Kharazmi, in persion. 

[7] E. Satarzaaddeh, “Great comment on Masnavi”, 

Zarin, 1995, in persion. 

[8] Sh. Araghi, ”Koliyat”, Sokhan, 2009, in persion. 

[9] M.R. Nasresfahani, H. Hatami, “Mystical and 

mythological literature”, shiraz university, in 

persion. 

[10] D. syaghi, “ferdowsi”, 2001, in persion. 



فند  الکترونیکی و سایبری ” پژوهشی -مجله علمی                                                                                                                                              28  “ پدا

 

[11] A. H. sharifi, “Soft war”,  Imam Khomeini 

Educational and Research Institute, 2010, in 

persion. 

[12] A. Naeeini, “Principles of Soft War”, Saghi, 2012, 

in persion. 

[13] R. Seyedhassani, “World Literary research”, 

Neghah, 1997, in persion. 

[14] M. R. Shafiee KadKani, ” A mirror for the 

sounds”, Sokan, 2000, in persion. 

[15] M. R. Shafiee KadKani, “Second millennium 

deer“,Online: 

www.ensani.ir/storage/Files/20140624144158-

9726-40.pdf, 2002, in persion, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	14

