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Abstract  
The purpose of the present study is to explain the functional model of Imam Ali (s) to protect the resistance 

front. The method of study is descriptive analysis and the results showed that Imam Ali (s) as an infallible 

role model in governance and management has presented an accurate and operational model to maintain the 

integrity of the Islamic resistance forces by the following measure:  explaining the destructive consequences 

of the domination of enemy, reassuring the resistance front forces and giving tranquility to them, boosting 

the spirit of potentiality among them, using slogans and inducing emotions, advertising the culture of 

spirituality, using women to encourage bravery, enlightenment about obscurities, supporting unity and 

strengthening coalition in society, teaching the forces of the resistance front to know the enemy, 

disambiguation about rumors, informational penetration into the enemy forces, informational care, 

communication with people, and presence among them. 
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 چکیده

و  تحلیلی بوده –روش پژوهش توصیفی . برای حراست از جبهه مقاومت است( ع)امام علیکارکردی الگوی هدف پژوهش حاضر تبیین 
دشمن،  سلطه های مخرّب  پیامد عنوان الگوی معصوم در حکومت و مدیریت، با تبیین به( ع)نتایج آن نشان داد که امام علی

احساسات، ترویج روحیه و تلقین توانمندی، استفاده از شعار و تحریک  آفرینی در نیروهای جبهه مقاومت، تقویت آرامش و  بخشی  اطمینان
، اتحادگرایی و تقویت وفاق در جامعه تحت  گرایی، بکارگیری زنان برای تشجیع، روشنگری در مورد مسائل مبهم فرهنگ معنویت
اطالعاتی در میان دشمن و مراقبت  زدایی در مورد شایعات، نفوذ شناسی در افکار نیروهای جبهه مقاومت، ابهام دشمن مدیریت، تقویت

ز نفوذ دشمن و ارتباط با مردم و حضور در میان آنان، الگویی عملیاتی دقیقی برای تالشگران حراست از استحکام پیوند اطالعاتی ا
 . نیروهای مقاومت اسالمی نشان داده است
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 مقدمه. 0

طول تاریخ بشر، همواره حق در برابر باطل قرار داشته و باطل تالش کرده تا با ترفندهای مختلف حق  در
و پیروانش را تضعیف و مقاومتشان را بشکند. برای پیشگیری از موفقیت دشمن، پیروان حق باید راهبرد، 

های   مقابله با ترفندها و تاکتیکهای   شناسی و تحقیق و تدبر، راه  د و با مسئلهنتاکتیک و برنامه داشته باش
های اجرایی شده در برابر دشمنان   ند. بررسی تاریخ مقاومت جبهه حق و روشند و اجرایی کندشمن را بیاب

ار، دانش و تجربه مفیدی را می ها را  تواند به دست دهد. قرآن مطالعه الگوها و عمل کردن مطابق آن  مکِّ
 29در مورد غزوه احزاب است که در آیه  23تا  1. سوره احزاب آیه دهد  تشویق، بلکه مورد امر قرار می

 همواره که کسی برای است ییکوین الگوی خدا امبر)ص(یپ[ رفتار و روش] در شما برای ناً یقی»خوانیم:   می
 .«کند می ادی اریبس را خدا و دارد دیام امتیق روز و خدا به

نیرویش را برای درهم شکستن مقاومت اسالمی به ماجرای احزاب یک نمونه است که دشمن تمام 
ها برای موفقیت استفاده کرده بود. الگوی کارکردی پیامبر)ص( در   میدان آورده بود و از انواع ابزارها و روش

 های مهمی برای مؤمنان به مقاومت در روزگار ما دارد که در جای خود باید بررسی شود.  این جریان درس
، حضرت ابراهیم)ع( و دشمنانش را نشان داده و از مؤمنان 0تا  9ره ممتحنه آیات در نمونه دیگر، سو

  خواسته ابراهیم)ع( و یارانش را سرمشق و الگوی خود برای مقاومت در برابر جبهه شرک قرار دهند.
امام علی)ع( که الگوی معصوم و حجت برای همیشه تاریخ هستند، در شرایط بسیار سخت زمام رهبری 

افزاری،   افزاری و نرم  های بسیاری، اعم از سخت  اسالمی و جبهه مقاومت را به دست گرفتند و با فتنه جامعه
ای برای تضعیف جبهه علوی استفاده   رو بودند. جبهه امویان از هر نوع حربه برای شکستن بنیان مقاومت روبه

رو، بررسی  کارکرد دشمن داشته باشد. از اینکرد و بدیهی بود که امام)ع( کارکرد الزم را در برابر انواع   می
چند که بیشتر دوران حاکمیت امام)ع(  کارکرد حضرت برای امروز جامعه اسالمی بسیار مفید خواهد بود، هر

های نبرد سپری شد و بیشتر آنچه از کلمات و سیره حضرت مورد استشهاد است، در میدان   در جنگ و میدان
توانیم از سخن و سیره ایشان   اند، ولی ما به اقتضای زمان و شرایط عصری، می  دهنبرد و یا پس از آن ایراد ش

 تواند نیازهای امروز را برآورد.  های کالن داشته باشیم، زیرا او عصری نیست و می  استنباط
بر این اساس، سؤال پژوهش حاضر این است که این الگو چگونه از جبهه مقاومت حراست کرده و چه 

 یی در این جهت داشته است؟کارکردها
سخنان امام  ، یافتن الگوی مقابله با تضعیف جبهه مقاومت در سیره وحاضر هدف پژوهشهمچنین 
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ها و دشمنان   عنوان الگوی معصوم است که چند سالی حکومت تشکیل دادند و در برابر فتنه علی)ع(، به
 مقاومت اسالمی کارکرد عینی داشتند.

عنوان الگوی جاوید  استنباطی است که به سخن و سیره امیرالمؤمنین)ع( بهروش پژوهش نیز توصیفی 
که آیات قرآن مختص شأن و سبب نزول نیستند و به قول معروف مورد مخصص  پردازد، یعنی چنان  می

شود، سیره و سخن حضرت نیز زمانی و مکانی نیستند و در موارد مشابه و همه عصرها با رعایت   نمی
 باشند.  میتناسب راهگشا 

 نیهم به» ادعا دارد. به قیعم مانیا از تیحکا اهمیت الگوی کارکردی بدان جهت است که عمل
 سخن که هنگامی لذا دادند، می نشان خود عمل با را تیهدا شاخه ترین مهم معصوم انیشوایپ و امبریپ ل،یدل

ت ت شود می گفته د،یآ می انیم به از سنِّ  انیشوایپ عنیی معصوم، ریتقر و فعل و از قول است عبارت سنِّ
 که امییا در احزاب، پرمخاطره جنگ است ... در راهنما و حجت همه سکوتشان و عمل سخن، معصوم

 لرزه به را افراد نیرومندترین کوبنده حوادث و بودند، قرار گرفته شیآزما بوته در سخت مسلمانان،
 و اخالص، و مانیا و مردییپا و استقامت از ای اسوه و الگو عنوان به  را امبر)ص(یپ خداوند آورد، درمی

حل  (. پس، یافتن راه20 -23ص ،20 : ج9330کند )مکارم شیرازی می معرفی طوفان، انیم در آرامش
 شود.  مطمئن برای مسئله از طریق چنین مطالعاتی ممکن می

 . پیشینه پژوهش3

شده که همه  کتاب و مقاله فراوان نوشته  در مورد زندگی امام علی)ع( و عملکرد او در دوران حکومتش
ها و مقاالتی که به نوع   نوع مورد استفاده واقع شوند، ولی کتاب هایی از این  توانند در راستای پژوهش  می

عملیات روانی   های  تکنیک»نگاه این پژوهش کمک مستقیم کنند، فراوان نیستند. بعضی از آثار مانند کتاب 
، به فهم برخی از انواع تفکراثر حسین م، «جنگ روانیکتاب »و اثر رضا جنیدی ، «های مقابله  و شیوه

ها و ترفندها مورد استفاده   این روش .کنند  ها برای مبارزه کمک می سازی آن ترفندهای دشمن و مشابه
 دشمنان امام علی)ع( و دشمنان امروز مقاومت اسالمی هستند.

های شیطان از   نیز به ویژگی« ی سیاسِی قرآنمش خطعصر براساس بررسی مسئله رابطه با شیطان »مقاله 
های مقابله را   الملل از نظر امام خمینی و مقام معظم رهبری پرداخته و راه نظر قرآن و شیطان عرصه بین

بررسی کرده که در واقع برنامه شیطانی امریکا برای تضعیف و شکست مقاومت را نشان داده و نظریات امام 
  شناسی از دیدگاه علی)ع( نوشته  دهد. همچنین مقاالتی که در مورد دشمن ی را برای مقابله نشان میو رهبر
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نژاد، مطالب خوبی در  داعی محمدعلی ، از سید«دشمنان با برخورد اصول و( ع)علی امام» اند، مانند شده
البالغه  خصوص نهج حدیث و بهاین راستا دارند. افزون بر این، مقاالتی که به ادبیات پایداری در قرآن و 

 اند. مرتبط هستند نیز در این حوزه مورد استفاده قرار گرفته

 . مفاهیم پژوهش2

 مقاومت .2-0

پا خواستن، ایستادن، ثابت و پایدار بودن در طلب چیزی )راغب اصفهانی،   ، به«َقَومَ »مقاومت از ماده 
ای از ریشه همین لفظ   واژه« استقامت»ولی  ( معنی شده است. مقاومت در قرآن نیامده،015ق: ص9092

سوره هود خطاب به پیامبر)ص(  992رساند. قرآن در آیه   خوبی می آمده که معنا و مقصود از این واژه را به
 آن زین اند و فرموده را تو که چنان محمد ای باش راست»، «فاسَتِقم َکما ُامرَت و َمن تاَب َمَعک»فرماید:   می

 (.300 -300ص ،95 ق: ج9059)ابوالفتوح رازی،  «!اند آمده خدای درگاه به تو، با که مؤمنانی

ای که سالک هرگز به چپ و راست   گونه  استقامت، پایداری و مداومت در مسیر معین و یگانه است، به
انجام دادن تکالیف و »و در مقام بندگی   (353، ص0: ج9332از مسیر حرکت منحرف نشود )طبرسی، 

 . (350ص :)همان« نهیات مطابق دستور و پایداری در این طریق استترک م
 را تعادل و توازن که است چیزی برابر در کردن مقاومت و ایستادگی مقاومت، واژۀ در غالب معنای

 گری اشغال و تجاوز یا بیماری مانند بیرونی، یا نفسانی امیال مانند باشد، درونی عامل این خواه زده، برهم
 (.35ص: 9319 کیانی، میرقادری و)

ه عبد»مقاومت یا طبق قرآن استقامت، چنان سخت است که  اس اللِّ  رسول)ص( بر تییآ چیه: گفت عبِّ
ه رسول ای: گفتند را او که هآنک ،را اصحابان گفت آن برای و تر، سخت تیآ نیا از امدین سوی تو  به رییپ! اللِّ

 (.300ص ،95 ق: ج9059)ابوالفتوح رازی، « بکرد ریپ مرا هود سوره :گفت شتافت،
 فرمایند:  معنای اصطالحی مقاومت را در کالم مبتکرش باید جستجو کرد. مقام معظم رهبری می

در  داند، یراه درست م داند، یرا انتخاب کند که آن را راه حق م یراه است که انسان نیمقاومت ا یمعنا»
مقام « )کند متوقفو او را  ... راه منصرف نیراه شروع به حرکت کند و موانع نتواند او را از حرکت در ا نیا

 (.9319/ 90/3، معظم رهبری
برخورد  یا حفرهی ... لیانسان به مس یا جاده کیدر  ... دیکن رضف» اند:  برای تبیین معنا ایشان مثال زده
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ه ... خواهد یحرکت در کوهستان که م در ای کند، یم  ها یبعض ،کند یبرخورد م یا کوه برسد، به صخره  به قلِّ
راه ُدور زدن  نندیبب کنند ینه، نگاه م یبعض ،شوند یمنصرف م ... گردند یبرم ... کنند یبرخورد م که یوقت

 کیبا  ای دارند یمانع را برم ای کنند یم دایمانع کدام است، آن راه را پ نیبا ا  راه مقابله ست،یصخره چ نیا
پس مقصود از  (.9319/ 90/3)مقام معظم رهبری،  نیا یعنیمقاومت  کنند؛ یعاقالنه از مانع عبور م  وهیش

 مقاومت، انتخاب راه و پایداری در راه است.

 . الگو2-3

پیشوای شایسته )و کسی است که شایسته جلودار بودن »الگو که واژه قرآنی آن ُاسوه است، به معنای 
کنم. اگر خدای متعال فرموده:   شد. اگر گفته شود فالنی اسوه من است، یعنی من به او اقتداء میبا است( می

هِ  َرُسوِل   یف َلُکْم  کاَن  َلَقْد »  ییکوین الگوی خدا امبریپ[ رفتار و روش] در شما برای ناً یقی»، «َحَسَنة ُأْسَوةٌ  اللَّ
مقتدا قرار داد ... در یاری دین خدا، در صبر و (، مقصود این است که باید او را 29 )احزاب،  «است

اش شکست، ابرویش زخمی شد و   ای که او عمل کرد که استخوان دنده  گونه  های جنگ به  پایداری در صحنه
عمویش کشته شد، ولی از سپر قرار دادن خود برای حفظ جان شما دریغ نکرد، آیا شما مانند او عمل کردید 

 (.009، ص9: ج9332خود قرار دادید )طبرسی، و او را اسوه و الگوی 

 . الگوی کارکردی2-2

خصوص مدیریت   مقصود از این اصطالح عملکردی است که امام علی)ع( در طول امامت و به
( آورده است. براساس اعتقاد 992 )هود،« استقامت مطابق فرمان»که قرآن تعبیر   اند؛ چنان  میدانی، داشته

کارکرد او براساس مبانی الهی بوده و خطا در آن راه نداشته و قابل الگوبرداری به عصمت امام علی)ع(، 
 است. این الگو زمان و مکان ندارد و در تمام مصادیق توسعه یافته مسائل و موضوعات کارکرد مفید دارد. 

 تمقاومپیشگیری از تضعیف جبهه امام علی)ع( برای کارکرد . 0

و   علی)ع( یکی از دشوارترین حکومت امام  دوراننشینان پیامبران، در میان معصومان و شاگردان و جا
تنها از ترفندهای  نه  ، دشمن که در این برهه حتی تاریخ بشریت بود؛ چرا ،های تاریخ اسالم دوره  ترین پیچیده

ت مقاومت جبهه علوی را تضعیف و در نهایکرد تا  و غیرانسانی استفاده می  بلکه غیراخالقی  ،غیرشرعی
با برنامه به هنگام،   اندیشِی  قدرت الهی و چاره بر تکیه   با . در مقابل حضرتو به اسالم ضربه بزندبشکند 

  ، واکنشی های دشمن حیله  در مقابلتواند   دشمن مبارزه کردند. این کارکرد الگویی شایسته است که می
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 ها و ترفندهای شوم دشمنان شود.  و مانع عملی شدن نقشه را آموزش دهدموقع   درخور و به

 . تبیین پیامد سلطه دشمن0-0

کند که دوران حاکمیت جبهه مقاومت را سخت و سیاه نشان دهد و رفاه و   دشمن همواره سعی می
گرترین دشمن امیرالمؤمنین)ع( معاویه بود که   آسایش را به حذف حاکمیت این گروه موکول کند. حیله

برای خنثی کردن این تبلیغات به امام علی)ع( داد.   مواره حکومت حضرت را مایه بدبختی مردم نشان میه
مشتری  و بی   حق  کنندگان به دعوت، اندکی باطلاستواری  را  امویان روشنگری پرداخته و حاصل سلطه تفکر

 در جدا شدن از دینگرایی  عی هموقوع نو در میان مردم،  قوانین خدا  شکستنفراگیری میل به  شدن حقیقت،
، فطرتان پستهای اجتماعی از   ، پر شدن جایگاهپدر  با  فرزند، دشمنی پردازی دروغحق، دوستی براساس 

 کند توصیف می اسالمو پوشاندن پوستین واژگونه بر  به گناه ، افتخاردروغ کمیاب شدن راستی و فراوانی
 .(959خطبه ،البالغه )نهج

  شدن  حالل  به  دیگر ین پیامدها درصدد پایدار کردن مردم بر تفکر خود بودند. در جاییحضرت با بیان ا
 را حرامی هیچ» فرماید: امیه اشاره نموده و می ها در حکومت بنی شدن عهد و پیمان  و شکسته  محرمات

 را آن آنکه مگر گذارند،  نمی باقی را پیمانی و عهد هیچ و شمارند  می حالل را آن آنکه مگر گذارند،  نمی باقی
 بدی و فساد و یابد راه در آنجا ظلمشان آنکه مگر گذارند،  نمی باقی را ای  خیمه و خانه هیچ و کنند  می نقض

 در) آنکه تا ،(شود  می صاحب بی و ویران ها  خانه) دهد  می فراری خویش های  خانه از را مردم سیاستشان
خود  دنیای برای گروهی و اند  داده دست از را آن که خود، دین برای گروهی: بگریند گروه دو( حکومتشان

 در ،(ترس) از که بود خواهد اربابش به برده کمک همانند آنان، به شما از یکی یاری و اند،  نرسیده آن به که
 از بیش باشد، امیدوارتر خدا به هرکس( حکومت این در)کند.   می بدگویی او غیاب در و طاعت، او حضور

 .(13خطبه البالغه، نهج« )بود خواهد رنج در همه
براساس این الگو، رهبری باید همواره پیامدهای حاکمیت دشمنان مقاومت را به مردم یادآوری کند، 

که رهبری انقالب اسالمی از آغاز انقالب همواره پیامدهای نفوذ و حاکمیت تفکر آمریکایی را بر   چنان
 اند.  وص ایران گوشزد کردهخص  های اسالمی و به  سرزمین

 آفرینی و آرامش  بخشی  اطمینان. 0-3

های دشمنان برای شکستن روحیه مقاومت در جبهه علوی، ایجاد ترس و وحشت میان مردم   یکی از برنامه
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تهدید،   یا  ترور»شدت از این روش استفاده کردند.  تحت حکومت امیرالمؤمنین)ع( بود. معاویه و خوارج به
دادن وی برای اطاعت و تسلیم بوده و   قرار  فشار تحت تالش در برانگیختن ترس و هراس در مخاطب، جهت 

متعددی از ایجاد   و درجات  مراتب  اصطالح ترور دربرگیرنده .های جنگ روانی است یکی از مؤثرترین شیوه
در مقابل،  (.900: ص9393 ، )متفکر  است  شخصیت نگرانی، دلهره و ترس با قتل و کشتار فیزیکی و ترور

گونه که  واقع همان ترس و وحشت در میان مخاطبان است، در  نمودن  به معنای فروکش  بخشی  اطمینان  روش»
 (.  5١1ص:  53١١،  )جنیدی«  شود آن نیز منجر به تغییر رفتار می  کردن  ، فروکش ترس در رفتار انسان اثر دارد

از هیچ اقدام   که  بودند  بصیرت خوارج یرالمؤمنین)ع(، یکی از بدترین دشمنان وی، گروه بیدر زمان ام
  راهزنان  صورت  هب»ها  خواندند؛ آن می  اسالم  گری را دفاع از بلکه این وحشی ،ای خودداری نکرده وحشیانه

های  و دشنه  یان شمشیرکس از تیررس تکفیر و طغ کردند و هیچ خطرناکی، طرفداران علی)ع( را ترور می
عبدالله بن »رساندن   شهادت  به  (. ازجمله ترورهای آنان5١1ص :53٣5)محدث نوری، « آنان در امان نبود

همسر  ،گوسفند سرش را بریدند  و همانند  بود که در دادگاه صحرایی خوارج محکوم به اعدام شد« خباب
 (. 5١١ص)همان: « گناهش را بیرون آورده و ذبح کردند د بیو فرزن  کرده  پاره  باردارش را کشتند، شکم او را

)ع(، برای براندازی و غصب آن، از هیچ تالش علی همان روزهای آغازین حکومت امام  از  معاویه
« أرطاة  بسر بن أبی»و « قیس فهری»، «بن عوف غامدی سفیان»روانی دریغ نورزید و افرادی چون  -نظامی
را نسبت به حکومت امیرمؤمنان)ع(، مأیوس   مردم  تا  گرفت  ومرج به کار  و هرج  تهاجم،  گری غارت  را برای

و  کردراهی یمن را ریز  دل و خون ختسبسر بن أبی أرطاة »معاویه  .زده نماید کرده و از قدرت خود وحشت
ن تهدید بودند، نخست زبان برگشای و چنا )ع(به مکانی رسیدی که مردمش در اطاعت علی  : چون گفت

کس سر برتافت بکش و   رهایی ندارند؛ سپس به بیعت با من دعوت کن و هر  تو  دست  کن که یقین کنند از
 (. 1١١ص :5311)ثقفی، « کنوقمع  را هر جا که یافتی قلع )ع(شیعیان علی

 به تقویت های دشمن های خود و بیان شکست با برجسته کردن سابقه پیروزی علی)ع(  امامدر مقابل، 
ای تهدیدآمیز به علی)ع(  هجری قمری نامه 3٣سرزمین صفین، در سال   در  . معاویهکرد  نیروهایش اقدام می

شکن  کوبنده و دندان  پاسخی  بود؛ امام نیز )ع(امام  نوشته و به خیال خود به دنبال ایجاد ترس و هراس در آن
ای » ام خاندان منافق سفیانی اشاره فرمود:های خود در نبرد بدر و قتل و ع ها و دالوری شجاعتبه داد و 

و به جنگ من بیا؛ من ابوالحسن،   بگذار  گویی، مردم را ای؛ اگر راست می معاویه ! مرا به جنگ خوانده
« کشنده جد، دایی و برادر تو در روز نبرد بدر هستم که سر آنان را شکافتم؛ امروز همان شمشیر با من است
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 (. 95نامه ،البالغه )نهج
کرده و با   پنهان  های خود را در خونخواهی عثمان طلبی ناکثینی که جاههمچنین حضرت در مقابل 

اصحاب جمل چون رعد خروشیدند »فرماید:  می داشتند،مسلمانان را قصد ترساندن  شالیپو جاروجنجال
ونه نیستیم، تا عمل گ ، اما کاری از پیش نبردند و سرانجام سست گردیدند! ولی ما این درخشیدند  و چون برق

 .(1، خطبهالبالغه )نهج« سازیم نمی  نکنیم رعدوبرقی نداریم و تا نباریم سیل جاری
که رهبری   کند، چنان  نفس ایجاد می این نوع بیان و رفتار براساس آن در نیروهای مقاومت اعتمادبه

ت: »فرمایند  انقالب خطاب به استکبار جهانی می  چرا. تابد  برنمی را تهدید ی سایه زیر ی مذاکره ایران ملِّ
  حمله ما است ممکن نشود، چنان نشود، چنین اگر گوید  می کنند؟  می زیادی غلط چرا کنند؟  می تهدید
اًل، بکنیم، ایران به نظامی  هم وقت آن - آمریکا قبلی جمهور رئیس زمان در من ثانیًا، کنید،  می غلط که اوِّ
 رویم؛  درمی و زنیم  می بگویید شما که نیست جور این شده؛ تمام و دررو بزن  دوران گفتم - کردند  می تهدید
ت که نیست جور این. کنیم  می دنبال ما و افتاد خواهد گیر پاهایتان نخیر،  که را کسی کند رها ایران ملِّ

ت به بخواهد ضی ایران ملِّ  فرهنگیان و معلمان از جمعی دیدار در )بیانات« کرد خواهیم دنبال ما بکند؛ تعرِّ
 .(90/2/9310کشور  سراسر

   تحریک احساساتو   تشجیع .0-2

، سپاهیان خود ءو جهاد، بهشت و جایگاه شهدا  مبارزه  ا در وصفهای غرِّ  امیرالمؤمنین)ع( با ایراد خطبه
بانشاط با کیست که شتابان و » د:فرمو ها زنده می را در آن  طلبی شهادت  نمود و روحیه را دعوت به مبارزه می

های  دود؟ بهشت در سایه نیزه سوی آب می کامی که به تشنه  سوی خدا حرکت کند؛ همانند جهاد خویش به
شان  خانه  به  به بازگشت ،ترم تا آنان سوگند که من به دیدار شامیان در میدان نبرد شیفته  خدا  . به دالوران است

 (. 920خطبه ،البالغه )نهج« کشند که انتظار آن را می
تو ثابت و استوار   ،شوند  کنده  ها از جای اگر کوه: »بر همین اساس به فرزند خود، در میدان نبرد فرمودند

به خدا عاریت بده، پای بر زمین میخکوب کن، به صفوف   را  ها را بر هم بفشار، کاسه سرت باش، دندان
« وزی از سوی خدای سبحان استبپوش و بدان که پیر  چشم  دشمن  پایانی دشمن بنگر، از فراوانی

 (.  99خطبه ،البالغه )نهج
ها را دعوت به جهاد  را بیدار و آنیارانش ، با تعبیر آزادمردان و غیورمردان، غیرت خفته  دیگر  جایی در

  هنگام  مردم خویش برخیزند؟ کجایند غیورمردانی که به  حمایت  کجایند آزادمردانی که به» :است کرده
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پشت سر شما و بهشت در پیش روی   و عار  کنند؟ هان مردم!! ننگ مشکالت مبارزه میبال و   نزول
 (.939، خطبهالبالغه )نهج« شماست

 : اند، ازجمله  هایی استفاده کرده  روحیه جبهه مقاومت از ابزارها و روش  اعتالی  ن حضرت برایآ
 رسول خدا)ص( یادآورهای استفاده از  .0-3-9

  جهاد  قرآن به  تنزیل  در رکاب پیامبر خاتم)ص( در راه  روزی  همان افرادی بودند کهسپاهیان علی)ع( 
 از .با تأویل نادرست معاویه از قرآن، در زیر پرچم ایشان گردآمده بودند  و امروز نیز برای مبارزه  پرداخته

تا آنان  ،فرمود می  و مرکب پیامبر)ص( استفاده  ، عمامه پرچم  از  خود  های در جنگ حضرت،  رو این
  که هنگامی  صفین  جنگ  برای نمونه در .به خاطر آورند)ص( های خود را در زمان رسول خدا دالوری

)ص( بر اسب پیامبر»بودند،  شده پراکنده دشمن شدت یافته و سپاهیان علی)ع( از اطراف ایشان   حمالت
تا:  )ابن مزاحم، بی« سوی دشمن هجوم برد و به  و عمامه آن بزرگوار را بر سر گذاشت ،نشست (مرتجز)

پس از به اهتزاز درآوردن پرچم رسول خدا)ص(، اصحاب به یاد دوران پرافتخار ایشان گفتند:  .(5٣٣ص
)ابن « آمدیم و جبرئیل یاریگرمان بود ، در زیر آن گرد هم می)ص(ما در رکاب پیامبر  که  این پرچمی است»

 (..5.١، ص3جتا:  عبدالبر، بی
   توانمندی در مقابل دشمنتلقین  .0-3-2

کفایت درون از بیرون و  تلقین اعتماد و اتکای به جبهه حق و دل بستن به درون و اطمینان دادن به
فرزندش   به  )ع(امیرمؤمنان»بیگانه، روشی بسیار کارساز در پیشرفت جبهه مقاومت و پیروزی آن است. 

شوی و  به کمک خداوند به خود تلقین کن که بر آنان پیروز می  ... بگیر و حرکت کن  را  محمد فرمود: پرچم
 (. 311ص: 53٣١،  مفید  )شیخ« کم اعتمادی به خود، تو را زبون نسازد که این بدترین خواری است

 استفاده از شعارهای حماسی و کوبنده  .0-3-3
سپاه   در میان  و وحشت  و ایجاد رعبنیروها همواره در میدان نبرد برای حفظ روحیه  (ععلی) ماما

  اکبر همواره شعار ایشان الله. »کردند دشمن و تضعیف روحیه آنان، از شعارهای حماسی کوبنده استفاده می
شعار دهید و شعارتان هم، نامی   جنگ  از  پیامبر اکرم)ص ( دستور دادند قبل»فرمود:  الله بود و میإال الإله و

 (. 553، ص99ج: 53٣٣رسی، طبنوری ) «های خداوند باشد از نام
نظام علی)ع( به علت پیشروی در قلب لشگر شامیان محاصره شده  سواره  که  در نبرد صفین هنگامی

  تو بر سپاه شام حمله کن و خود را به یاران ما برسان»فرمود: « بن حارث جعفی  عبدالله»  )ع( به بودند، امام
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از جوانب حلقه محاصره دشمن   یکی  ای که گونه ، به سو ما از این سو تکبیر بگویید و ها بگو شما از آن و به آن
( و سرانجام 5٣٣، ص3ج: 53١١ )ابن ابی الحدید،« شکسته شود  فشار قرار گیرد تا درهم  از دو سو تحت

  شد.تن از شامیان  ٣٧٧  باعث پیروزی سپاه حق و کشته شدن )ع(این تدبیر امام
 دعا و مناجات  .0-3-0

ع( با شناخت آثار دعا و نیایش در روحیه رزمندگان، قبل از آغاز نبرد و حتی در میدان نبرد، به امام علی)
 میدان مبارزه دارد.   در  حضرتالبالغه حکایت از نیایش  نهج 51نامه و  5٣5پرداخت. خطبه  نیایش و دعا می

  استفاده از زنان برای تشجیع مردان .0-3-0
را از میان   ، نیروهایی دشمن  امام علی)ع( گاهی در هنگامه نبرد ازجمله صفین، برای تضعیف روحیه

  متعهدو بسیاری از زنان مکتبی »گزید. در نبرد صفین  برمی  زنان و مردان برای تبلیغات در برابر دشمن
و روحیه رزمندگان علوی را زل ، روحیه سپاه شام را متزل)ع(عنوان لشگر تبلیغات امام و به  داشتند  شرکت

 (. 5٣5ص تا: )آیینه وند، بی« امال خیر»و « دارمیه هجونیه»، «سوده همدانی»مانند   ،کردند میتقویت 

 (معروف و نهی از منکر  به امرمسئولیت فراگیر )احیای فرهنگ . 0-0

فقیت دشمن در ء است. در صورت موترویج فساد و فحشاترین روش برای تضعیف جبهه ایمانی،   قوی
 نخواهند داشت.ی خود  اه  ای برای مبارزه با دشمن در راه حفظ آرمان دغدغهاجرای این برنامه، مؤمنان دیگر 

رنگ  ، برای کمءفساد و فحشا  رواج  با استفاده از تاکتیک  ازجمله  در دوران خالفت امام علی)ع( معاویه
همیشه حضور مقابله با این تهاجم، رای ب. شدت تالش کرد به  خواهی طلبی و آرمان شهادت ۀکردن روحی

ها دفاع و با   ، بلکه همه مردم باید احساس مسئولیت کنند و از معروفپلیس و اجبار مؤثر نخواهد بود
را یک خطر نظام شدن این   اهمیت این موضوع، فراموش  به  توجه  علی)ع( باامام  منکرات مبارزه نمایند.

  را  گذشته  روزگاران  خدای سبحان مردم»داند:  می  و عامل لعن و غضب از سوی خداوند متعال قلمداد کرده
خردان را برای  معروف و نهی از منکر. پس خداوند، بی  به مگر برای ترک امر  ،نساخت  رحمت خود دور  از

 (.912خطبه ،البالغه نهج« ) کرد  برای ترک بازداشتن دیگران از گناه، لعنت  را  و خردمندان  نافرمانی
معروف و نهی از منکر ظهور واقعی در جامعه   ترویج احساس مسئولیت همگانی که در اسالم با امر به

کند، مورد توجه اکید امام علی)ع( بوده است. البته، بحث تفصیلی این موضوع در سیره و سخن   پیدا می
سازی در   طور کلی ترویج این فریضه و گفتمان  هطلبد، ولی ب  امام علی)ع( پژوهشی مستقل و مفصل را می

 بدیل برای حفاظت از جریان مقاومت است.  جهت فرهنگ شدن آن، راهی بی
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  مبارزه با شایعاتو   روشنگری .0-5

های دشمن برای تضعیف مقاومت و انحراف آنان از اهداف   مشغول کردن مردم به شایعات یکی از روش
ترین صفات بشری مانند  پست  از  کرد که با استفاده  تشبیه  توان شایعه را به خنجر مسمومی می» اصلی است.

 آید و غالبًا این سالح موجودیت جامعه و اصول تمدن را مورد گناهان فرود می بزدلی و پستی، بر پشت بی
تی را که برای مردم مهم کند واقعی ، دشمن سعی میشایعه در فن. ( 21ص: 53١1)نصر، « دهد حمله قرار می

گاه  ند تامنتشر ک اننقیضی در میان آن و خبرهای ضدِّ   شده رواج دهد و یا  تحریف  صورت  است، به افراد ناآ
ها، علیه امام خمینی،   در دوران حاکمیت جمهوری اسالمی انواع شایعات و دروغ که  شوند، چنانردید تدچار 

بنابراین، ران در جبهه مقاومت از سوی استکبار منتشر شده است. مقام معظم رهبری و بسیاری از تأثیرگذا
زیرا شایعه  ، های رسمی است تر و فراگیرتر از تأثیرات حاصل از رسانه اثر شایعه بسی فزون»توان گفت:  می

هایی همچون  گیری از فنون و تاکتیک یابد که عامالن عملیات روانی با بهره اغلب در فضای رکودی رواج می
 (. .١.ص: 53١١)جنیدی، « اند تیک تخریب، آن را پدید آوردهتاک

در که   های مختلف با شایعات مبارزه کرد و در بیداری مردم کوشید، چنان  به شکلامیرمؤمنان علی)ع( 
کید برکه به مردم مصر نوشت  ای ضمن نامه از اصل بیداری و عدم غفلت  اهمیتشناسی،  دشمن ، با تأ

کس که به  هر آنداند:   زیرا می ،، بیدار و هوشیار استرزمنده و عاشق مبارزه: »اند  دشمن را یادآور شده
 (. 02نامه ،البالغه )نهج« دشمن او نخواهد خوابید ،خواب رود

معاویه! »فرمود: کرد،   که او را متهم به همکاری با قاتالن عثمان میحضرت در واکنش به شایعه معاویه 
با عثمان بیشتر بود و راه را برای کشندگانش فراهم   اش یک از ما دشمنی  کدام ؛ دست از این ادعاها بردار

  یاری  جایش بنشیند و به کار مردم رسد یا آنکه از او  کس که به او یاری رساند و از او خواست به  آورد؟ آن
 (. 29، نامهالبالغه )نهج« خواست و دریغ کرد و به انتظار نشست تا مرگش فرارسد؟

گاهی بسیار سبک و اهل شوخی و مزاح است )ع(علیکرد که   شایعه میاص عمروع ، امام)ع( برای آ
گذرانی  اهل شوخی و خوش  که من  گفت  شگفتا از عمروعاص پسر نابغه! میان مردم شام»مردم فرمودند: 

گاه باشید او)عمروعاص( سخن می گذرانم! بوده و عمر بیهوده می ...  دبند پس دروغ می ،گوید مردم! آ
عمروعاص را فراموشی   ، ولی دارد و کارهای بیهوده بازمی  شوخی  مرا از ،بدانید به خدا سوگند که یاد مرگ

 (. 93، خطبهالبالغه )نهج« آخرت از سخن حق بازداشته است
پا   به خونخواهی عثمان به بر کشتن او حریص بودند،تا دیروز خود از مخالفان عثمان بودند و   که  ناکثینی
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، 3: ج9390 اثیر،  )ابن« نمایید  لعنت  را  ای مردم قاتلین عثمان»و شعار ( 930البالغ، خطبه  )نهجخواسته 
با بصیرت علی)ع( امام  بودند.  آمده امام)ع(انتقام خون وی به جنگ با ا ادعای دادند و ب سر می( 290ص

 به رمؤمنان)ع(،یام علی خدا، بنده از» : کرد را افشاءآنان چهره پرده برداشت و  آنان شیطانیاز بازی کامل، 
گاهی چنان عثمان کار از را شما کوفه ... مردم  بیع عثمان بر مردم باشد، دنید چونان آن دنیشن که دهم آ

 زبان او سرزنش به کمتر و واداشته، مردم تیرضا جلب به را او که بودم مهاجران از کسی تنها من و گرفتند،
ا .گشودم . سازند ناتوانش و برنجانند، را او و برند، ورشی او بر که بود آن کارشان نیتر آسان ر،یزب و طلحه امِّ

ه گرفت، خشم او بر ناگهان زین شهیعا  (.9البالغه، نامه  )نهج« کشتند را او آمده تنگ به ای عدِّ

 جامعه  وحدتتالش برای حفظ  .0-6

؛ چراکه وحدت و همدلی مقاومت استدشمنان مدام سیاست  ،«بینداز و حکومت کن اختالف» تفکر
برخالف فراوانی افرادشان، به دلیل بسیاری های  گروه  .ترین مؤلفه پیروزی است افراد یک جامعه مهم

مادام که افکار شما پراکنده »فرماید:  علی)ع( می .اند اختالف و دودستگی، طعم تلخ شکست را چشیده
 (.  991، خطبهبالغهال )نهج« فراوانی تعداد شما سودی ندارد ،است

افکنی ابزار اساسی دشمن   دهد که اختالف  روشنی نشان می تجربه جمهوری اسالمی در عصر حاضر به
  جنگ  ابزارهای  یکی از»در جنگ نرم برای تضعیف روحیه مقاومت است. به فرمایش رهبر معظم انقالب 

کنند، بددل کنند، اختالف ایجاد کنند، یک  یک جامعه نسبت به یکدیگر بدبین  در  را  نرم این است که مردم
 (. 0/1/9399، مقام معظم رهبری« )بین مردم  کنند  اختالف  ای پیدا کنند با این بهانه ایجاد بهانه

 در که مسلمانان المال تیب داران خزانه و کارگزاران برناکثین، » :کردند  دشمنان امام علی)ع( چنین می
 انیز به و پراکندند هم از را آنان. درآمدند نمودند، می عتمیب و طاعت که شهر مردم بر و بودند، من فرمان

 (.299خطبه ،البالغه )نهج« افکندند اختالف انشانیم من،
یابد  می  با وجود اتحاد است که حیات اجتماعی معنا» داند که  در مقابل چنین جریانی، رهبری الهی می

اصواًل یکی از ابعاد حاکمیت،  .رسد اش می باشد که به حقوق طبیعیتواند این امید را داشته  و هر فردی می
 (. 515ص: 53١٧)محمدی، « باشد می  ها و عواطف دلی و اتحاد در اندیشه وجود یک

های نجات درهم  با کشتی  را  ها ای مردم امواج فتنه»فرمود:  میحضرت به مردم  ،براساس این تفکر
، البالغه )نهج« جویی را بر زمین نهید و برتری  فخر  های پراکندگی بپرهیزید و تاجبشکنید و از راه اختالف و 

 (.0خطبه
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: چه بسیار ِمن ِفَئٍة َقِلیلِة َغلَبت ِفئًة َکِثیرًة ِبإذِن الله  َکم»:  فرماید  شود که قرآن می  اگر چنین شود، نتیجه آن می
 (. ١١. ،)بقره« وانی پیروزی یافتندهای فرا های اندکی که به اذن خداوند، بر گروه گروه

  مبارزه با جعل و جاعالن. 0-7

احادیثی جعل مردم و مسموم نمودن فضای جامعه   ذهن  کردن  جهت مشوش دشمن جبهه علوی
و « وهب بن منبه»، «سالم  عبدالله»  به افرادی ازجملهکرد. معاویه سردمدار این جریان بود. او   می

 ای که فضای جامعه پس از اقداماتی از گونه به  ،تا این نقشه پلیدش را عملی کنند مأموریت داد« ابوهریره»
  ازجمله احادیثی که معاویه در میدان نبردشد،  تر و غبارآلودتر می ناک شبهه  مردم  روز برای دست، روزبه این

ای : » فرمود  درباره ویاز روزی که ایشان  .، حدیثی از پیامبر اکرم)ص( درباره عمار یاسر بود کرد  تحریف
عمار، میزانی  ،( 5١١ص:  تا بی،  )ابن مزاحم« عمار! گروهی ستمگر و طغیانگر تو را به قتل خواهند رساند

صفین ایشان به شهادت رسید و در   جنگ  که در تا این .برای تشخیص سپاه حق و باطل در میدان نبرد بود
 از .معاویه دچار تردید شدند   ها برای ماندن در کنار و آن  شد  پا  میان لشکریان معاویه آشوب و جنجالی به

و جنجال سپاهش، دست به تحریف معنوی این حدیث شریف زد و   تردید  خبر  رو معاویه با شنیدن این
  میدان  او را به )ع(ار را کشتیم بلکه علیاما این ما نیستیم که عمِّ  ،حدیث درست است  این  آری»گفت: 

  .( 5١١ص:  تا بی ، )ابن مزاحم «همان ستمگران هستند )ع(پس سپاه علی ،جنگ کشاند و به کشتن داد
، در تیره کردن فضا و گمراه نمودن مردم جامعه  ساختگی  آنکه دشمن از طریق ترویج احادیث از  پس

ای نجات مردم از سرگردانی و انحراف، بر امام علی)ع(دریغ نورزید،   ای هو حقِّ   اسالمی از هیچ تالش
که شخصی درباره احادیث گوناگونی که در میان مردم   و هنگامی  نموده  مشخص  احادیث اصلی و جعلی را

 بندی کرده و فرمود: امام علی)ع( در پاسخ وی، انواع احادیث و راویان آن را دسته  ،، پرسید رواج داشت
دروغ، هم ناسخ   هم  دارد، هم حق است هم باطل، هم راست است دسترس مردم قرار  در  احادیثی که»

 (.295خطبه ،البالغه )نهج« هم متشابهاست و هم خاص، هم محکم   است  عام  است هم منسوخ، هم

  زدایی . فراهم کردن فضای ابهام0-8

جسته های بر  پراکنی از شگردهای دشمنان جبهه مقاومت است. شبهات اعتقادی علیه شخصیت  شبهه
مقاومت از همه شبهات بیشتر مورد توجه است. شبهاتی که علیه تفکر فلسفی و عرفانی امام خمینی مطرح 

همه جزیره و پراکندگی قبایل، امکان آشنایی  گستردگی محیط شبه  به  توجهشده بود، معروف است. با 
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فرصت استفاده کرده و افکار و  . دشمن از ایننداشت  وجود های امام علی)ع(  مسلمانان با افکار و اندیشه
های  به مناظره با گروه  های مختلفی امام)ع( بارها، در موقعیتاعتقادات باطلی را به امام)ع( نسبت داده بود. 

گاه را   آنان  شبهات تاپرداخت  مخالف و پرسش و پاسخ با آنان می گاه کندرا برطرف و افراد ناآ   وگوی گفت .آ
مردی   به  یارانش نامه سفیدی را معاویه برای تهدید علی)ع( و» ک نمونه است.یبا پیک معاویه )ع( امام

اصحاب، به فحاشی، توهین و تحقیر   فرستاد تا در حضور  کوفه  به  و او را  داد  باک و شرور خشن، بدزبان، بی
و با مهربانی، به این مرد شد   یاران  تعرض  مانع ! امام)ع(حضرت بپردازد و به ایشان تهمت قتل عثمان بزند

  برابر  . او دررا تأمین کرد  او  بیان  های شامیان را از زبان او شنید، مستدل و گویا پاسخ گفت، آزادی تهمت
امروز که تو را دیدم و اخالق تو را مشاهده  )ع(شد و گفت: یا امیرالمؤمنین  )ع( شرمنده علی  امام  اخالق

گردم تا  مانم و هرگز به شام برنمی تو می  من در جمع یاران .دارم ل شما دوست نمیای را مث هیچ آفریده ،کردم
 (. ١١٣، ص2جتا:  )کوفی، بی« نوشمبروزی که در رکاب تو شربت شهادت 

های  ها و اندیشه شخصیت  افشای  ضمن ،، بر منبر مسجد کوفهنیز پس از جنگ جمل علی)ع(امام 
بن   ابوبردة»  یکی از این افراد .ها و نظرات خود را بیان کنند آزادی تمام دیدگاه شیطانی، به افراد اجازه داد تا با

بود که در پای منبر حضرت بلند شد و اشکاالت و شایعات را مطرح و   سوم  از دوستان خلیفه« عوف ازدی
اکنون   اما  ،دچار شک و تردید بودم  تاکنون )ع( ای امیرالمؤمنین»پاسخ خود را شنید و سرانجام گفت: 

 (. 53.ص ،3ج :531١)سپهر، « هدایت گردیدم

  فرستادن معتمدین دانا و قوی به میان مردم. 0-9

تنهایی در همه شهرها و مناطق بگردد و فضای  تواند به نمی  و کشور  که رهبر یک امت  طبیعی است
رو، نیاز  این از .فتگو بپردازدتک افراد به بحث و گ مسموم و پر از شبهه و شایعه را روشن نماید و یا با تک

کف، بصیر، باایمان و به تعبیر مقام معظم رهبری افسر جنگ نرم، مسئولیت ارشاد  بر  افرادی جان  است
وی از شاگردانی بود که  .ها بود فتنه   دار مبارزه با ار یاسر، طالیهمردم را بر دوش کشند. ازجمله این افراد، عمِّ 

خواند و  نشست، خطبه می تک سران و با عموم مردم به مناظره می تلف با تکهای مخ همواره و در مناسبت
نگاری عایشه و پاسخ  ازجمله اقدامات وی، نامه .تا حقیقت ناب الهی را روشن سازد  زد شبهات را کنار می

« یانصار  مسلمه  محمد پسر»، «ابی وقاص» ، پسر«عبدالله بن عمر»، «مغیره»دادن به شبهاتش، مناظره با 
ولی نشاط و فعالیتش از همه  ،تر بود حرکتش از همه خفیف ،حسب ظاهر  ار یاسر کسی بود که بهعمِّ »بود. 

جریانات روز بود.   تمام  و مراقب  کوشید پیشرفت امر حق می  در  که  چنان کسی بود حال، آن عین او در .بیشتر
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  برای )ع(در مدینه گذشته بود، یعنی قبل از عزیمت علی )ع(در ضمن چهار ماهی که از بیعت علی
بود که یکی را دعوت کند و یکی را در بقای   این  ارطرف بصره، کار عمِّ  ناکثین )عهدشکنان( به  با  رویارویی

 (.١٣.صتا:  الدین، بی )شرف«  بر عهدش تقویت نماید و یکی را سر جایش بنشاند

 نفوذ اطالعاتی . 0-01

و   رفتارها  بینی های دشمن و به دنبال آن پیش ها و طرح همواره یکی از شگردهای موفق جهت شناسایی نقشه
البالغه و توجه به  دشمن بوده است. با نگاهی به نهج تشکیالتعملکردهایش، استفاده از نیروهای نفوذی در 

که  ازجمله هنگامی .داشته است ای ویژه  ایتتاکتیک عن  این  به علی)ع(یابیم  )مأمور اطالعاتی( درمی کلفظ عین
از طریق نیروی  )ع(را داشتند، امام  گر معاویه، قصد تبلیغات مسموم در مراسم حج عوامل سیاسی و اغفال

نوشت: « قثم بن عباس»این نقشه شوم باخبر شده و به فرماندار مکه،   ، از معاویه  اطالعاتی خود در بدنه دستگاه
خواهند  می  حج  به من نوشته و خبر داده است که گروهی از مردم شام در مراسم  شام  من در مأمور اطالعاتی »

 (. 33، نامهالبالغه )نهج« آمیزند شرکت کنند، گروهی کوردل، ناشنوا و کور دیده که حق را با باطل درهم می

 گیری نتیجه. 5

جبهه مقاومت و  تشکیل جبهه مقاومت و منسجم کردن آن کاری بس سخت است، ولی حفظ
ان مقاومت هر روز برنامه دشمنباشد.  تر می  مراتب سخت های دشمن کاری به  سازی آن از تأثیر برنامه  مصون

باید تغییر کند. حفاظت از مقابله با آن و تاکتیک استراتژی  ،نوع نبردنو و طراحی جدید دارند که به تناسب 
جنگ نرم خواهد با بسا که دشمن ب چه ،نیست ممکن صرف  نظامی  های و طرح  سالحبا همیشه جبهه مقاومت 

نظامی، افراد را در جهت اهداف موردنظر   و نبرد  درگیری  و بدون مقاومت مؤمنان و پیروان اسالم ناب را بشکند
  اصل  رو این این نوع نبرد از آغاز تمدن بشر، امری معمول و رایج بوده است. از  که این  چه .خود سوق دهد

  نمونه  برای .اغماض است  های جبهه دشمن، از موضوعات مهم و غیرقابل شناسی و شناخت مکانیسم دشمن
چه پیشبرد جنگ،   عوامل  ترین توان گفت: در زمان امام علی)ع(، عملیات روانی و تبلیغات مسموم از مهم می

 دهایی چون شایعه، تفرقه و غیره به دنبالترفن  با  بود. دشمنان اسالم و امامت در سپاه حق و چه در لشگر باطل
گری، برقراری مناظرات و... سعی در خنثی ءگری، افشا روشن  با  حق  سپاهیانرهبر دند و تضعیف مقاومت بو

در برخورد با  )ع(جا و استراتژی عالی امام ه، باید گفت: تدبیرهای ب رو این از .های دشمنان داشتند کردن نقشه
 .، الگویی عالی برای امروز جبهه مقاومت استهای روانی مناسب شیوه  کارگیری و به  این تبلیغات
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