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های جنگ روانی در صدر اسالم شیوه

 

 )علوم پايه نظامى( مدّرس گروه نظامى دانشکده افسرى    رضا آزاد

 

     :چکیده

ر پـرتو تعالیم رسول خدا           بـا    ر شبه جزیره عربستان، دگرگونی     ) ص(پـیدایش اسـالم 
به ویژه . وضعیت و سرنوشت کشورهای کناره دریای مدیترانه و آسیای غربی پدید آمد    عمیقـی در    

ر مقابل جاهلیّت            )ص(امـبر اکرم  کـه پ   از زمانـی   به تبیین نظام فکری، ارزشی و اجتماعی اسالم 
ر جزیـر      سران قریش و منافقین و دشمنان آن حضرت که دستورها و           . ب پرداختـند  العر ةحـاکم ب

ر جهت از بین رفتن منافع خود می      ـالم را  ـن ا ه انواع و اقسام  تعالـیم الهـی  دیدند، با توسل 
تحریک، تشجیع ، قدرت نمایی، شایعه پراکنی، رجزخوانی و ایجاد ه تمسخر، استهزا،   هـا از جمل    شـیوه 

ارعاب          زدند که   ، دست به جنگ روانی می     )ص( مردم علیه پیامبر   ترس و وحشت با شکنجه و آزار و
ر رویارویـی با دشمنان از شیوه             ـالم  بردند و حتی    های جنگ روانی نیز بهره می      پیامـبر بـزرگ ا

ر درگیری فیزیکی ترجیح میاین روشها   .دادند را 
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های گوناگون برای    دوران نـبوت آن حضرت شاهد جنگهای روانی دشمن با شیوه          
ر شرک و     قریش و اعراب برای باقی    . بود) ص(نـابودی اسـالم و شکسـت پیامبر        ماندن 

شوند، اما پیشرفت و موفقیت رسول                   کفـر خـود، قصـد داشتند مانع تحقق اهداف اسالم
ر پی داشت ، موجب آن شد که پس از                  )ص(اکـرم  کـه ذلت و ناکامی دشمنان اسالم را 

های جدیدتری سود جویند و مهمترین آنها هم منحرف کردن           رحلت آن حضرت از شیوه    
 .اسالم و مسلمانان از مسیر الهی بود

  .جنگ روانی، تبلیغات، عملیات ضد جنگ روانی  :ها کلید واژه
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 :  مقدمه 

از مکـه به مدینه مشرکان، منافقان و یهودیان سه          ) ص(رپـس از هجـرت پیامـب      
که پیامبر   از هنگامی . گـروه عمـده بودنـد کـه بـه مقابله با اسالم و مسلمانان پرداختند               

ها  ود را علنی کرد، دشمنی     خ ، فعالیت پس ازسه سال دعوت مخفی    ) ص(گرامی اسالم   
 بالل حبشی اولین    شکنجه. های مشرکان مکه به اشکال گوناگون شروع شد        و مخالفت 

تخدیر، تطمیع ، شایعه     استفاده از زور، فریب ،    ،  مـؤذن، یاسـر، سمیه، عمار و دیگران         
های به کار گرفته شده در       هایی از شیوه   پراکنـی ، تمسـخر و تحقـیر مسـلمانان نمونـه           

های  منافقین نیز فعالیت  . و یارانش بود  ) ص(جـنگ روانـی دشـمنان اسالم علیه پیامبر        
 تضعیف روحیه مسلمانان، ایجاد یأس و ناامیدی در آنان، کارشکنی در            خـود را بـرای    

 .ت در بین مسلمانان متمرکز کرده بودندمسیر پیشرفت اسالم و ایجاد تفرقه و تشتّ

های جنگ روانی در صدر اسالم بیشتر آشنا         قـبل از ایـنکه بخواهـیم بـا شـیوه          
 .  به انواع آنها بپردازیمشویم باید مفاهیم و تعاریف جنگ روانی را تعریف کرده و

 مفهوم و ماهیت جنگ روانی 
 : الف ـ جنگ 

با استفاده از اسلحه،     ودن نیرو زمبه معنای آ  » ١جنگ«در فرهـنگ علوم اجتماعی      «
جنگ (های رقیب در داخل یک کشور        یا گروه ) جنگ با نیروهای خارجی   (ها   بیـن ملت  

 به عنوان مبارزه مسلّحانه     »جنگ«در فرهنگ علوم سیاسی     » .تعریف شده است  ) داخلـی 
بیـن کشـورها یا مردم یک کشور برای رسیدن به هـدفهای سیاسی و اقـتصادی تعریف                

 )6، ص 1373،جنگ روانی، )ع(معاونت آموزش دانشگاه امام حسین(» .شده است
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  :١جنگ روانی: ب 
که به منظور تأثیر     گردد ای اطالق می   ریزی شده  جـنگ روانـی به اقدامات طرح      

 عواطـف و عقـاید افـراد دشمن برای تخریب و تضعیف روحیه آنان در پشتیبانی                 بـر 
بدین ترتیب جنگ روانی    . شود  که از طریق عملیات رزمی تعقیب می        اسـت  هدفهایـی 

مکمـل عملـیات رزمـی اسـت و از این حیث همیشه در تکمیل عملیات رزمی و               اوالً  
 وانی تأثیرگذاشتن بر روحیه نیروهای    هدف جنگ ر  ثانیاً  . شود با آن به کار گرفته می     همـراه   

 )  7 ، ص 1373، سال )ع(معاونت آموزشی، دانشگاه امام حسین  (.دشمن است

پـرداز و استاد سابق دانشگاه ملی جنگ آمریکا در تعریف            ز، نظـریه  نجـان کالیـ   
 :نویسد جنگ روانی می

شده از تبلیغات و ابزارهای      جـنگ روانـی عـبارت اسـت از اسـتفاده طراحـی            «
هایی که   بوط بـه آن، بـرای نفـوذ در خصوصـیات فکـری دشمن با توسل به شیوه                 مـر 

 ) 487 ص ،1370،کالینز ( ».شود موجب پیشرفت مقاصد امنیت ملی مجری می

پذیرترین ابزار برای دستیابی به اهداف       جنگ روانی را به عنوان انعطاف      »کالینز«
. ننده متفاوتی به کار رود    تواند به روشهای گمراه ک     کند که می   جـنگ سـرد معرفـی می      

ریزی شده   ولـی کالیـنز اعـتقاد دارد کـه ماهیّت جنگ روانی، استفاده از تبلیغات طرح               
رای نفوذ در عقاید، احساسات  باسـت کـه برحسب مورد همراه با سایر ابزارهای الزم        

طرف برای پشتیبانی از مقاصد      و بـرخوردها و رفتار دوستان، دشمنان و یا مخاطبان بی          
 .رود فته شده به کار میپذیر
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جنگ روانی عبارت است از  : توان گفت  بـا توجـه بـه تعـاریف ارائـه شـده می            
بـرداری صـحیح و طراحـی شده از تبلیغات و دیگر اقدامهایی که هدف                فرآیـند بهـره   

تار مخاطبان ـ افراد    فر اصـلی آن نفـوذ در عقـاید، احساسـات ، عواطـف، تمایالت و              
ان ـ و تأثـیرگذاری بر آنان برای دستیابی به اهداف و            طـرف و هـم پـیم       دشـمن ، بـی    

 . مقاصد دینی و ملی باشد
جـنگ روانـی مجموعـه اعمالـی است که بر ضد دشمن یا رقیب برای تحت                 «

گیرد و هدف از آن تضعیف اراده، تفکر و قدرت مادی و             تأثـیر قـراردادن او انجام می      
 ریزی مورد توجه و اقدام     طرحجنگ روانی به عنوان مهمترین جنگ در        . معـنوی اوست  

بود و حتی آنرا محور اقدام نظامی خود علیه دشمنان قرار داده بود ؛ زیرا                )ص(پیامـبر 
 و در نتیجه توان مقابله    . یافت آنان را درحالتی از وحشت گذاشته و بر نفوس آنان تسلط می           

! ست  آن حضرت خود در این مورد چنین فرموده ا        . گرفت و مقاومـت را از ایشان می      
 ) 103 و 104 ، ص1374وتر، (» ام یاری شده) در دل دشمن(من با ایجاد ترس 

ای که برای جنگ با دشمنان به کاربرد بر          از نخسـتین سریه   ) ص(رسـول خـدا     
سپس آنرا علیه    ایـن امـر پس از اولین غزوه تغییر یافت و          . جـنگ روانـی تکـیه کـرد       

ای از دشمنان، قبل از آنکه با        قدام عده با این ا  . قریش آغاز کرد و بر ضد روم پایان داد        
و غیر  » غزوه بنی سلیم  «گریختند همان گونه که در       رو بـه رو شوند می       لشکراسـالمی 
 .آن اتفاق افتاد
تا  کوچک گرفته توانست حتی در کوچکترین جنگها از یک مأموریت         ) ص(پیامبر
روشدن با  به   ض رو ای که آنان به مح     بزرگ در دل دشمن هراس افکند، به گونه       یک بسیج   

یهود «. شدند او ترسـیده و از بـرخورد بـا هـر دشمن کوچک و بزرگی عاجز وناتوان می                 
های خویش را با دست      این ترس که در دل آنان افکنده شده بود، خانه          به واسطه » نضیر بنـی 

) ص( عزیمت لشکر پیامبر   هنگام» بنولحیان«خـود و دست لشکر اسالمی خراب کردند و          
 ) 105 ، ص 1374وتر،  (.، فرار را بر قرار ترجیح داده و پراکنده شدندبه سمت آنان
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 :اهداف جنگ روانی 
ها با هر هدفی که شروع و دنبال شوند اهداف آنها تنها با نبرد فیزیکی و                 جـنگ 

اسـتفاده از ابـزار و آالت جنگـی، دسـت یافتنی نیست، بویژه در حال حاضر به دلیل                    
آوری و گستردگی و پیچیدگی شکل، ماهیت        زون فن پیشرفت جوامع، دگرگونی روزاف   

و ابعـاد جنگها، عوامل گوناگونی از قبیل نقش مردم در جنگ، حمایت آنان از دولت،                
پایداری در برابر دشمنان، ایمان ، روحیه از خود گذشتگی و استواری نیروهای نظامی              

 .کنند ای در سرنوشت جنگها ایفا می و غیره، نقش تعیین کننده

عمده و اساسی جنگ روانی، حمایت، پشتیبانی و تقویت توان ملت در            هـدف   
 . های نظامی است نیل به اهداف سیاسی، اقتصادی و یا اجرای مأموریتها و فعالیت

بـه هر حال کشوری که در حال جنگ است ناگزیر باید اهداف جنگ و آرمانی      
 تا از این راه بتواند      کنند برای آنان روشن سازد،     را کـه مـردم بـه خاطـر آن مبارزه می           

قـدرت پـایداری مردم را در برابر جنگ روانی دشمن افزایش دهد و آرامش و اعتماد                 
فراهم و ایثار و از     ،  به نفس الزم را برای تحمل فشارهای مادی و روحی و مشکالت             

 .خود گذشتگی را در آنان تقویت کند

لیات نظامی دنبال   چنانچه هدف جنگ روانی، نیل به اهدافی باشد که از راه عم           
شود، باید با عملیات رزمی همراه شود تا به نتایج مطلوب دست یابد؛ چون امروز                مـی 

ای مؤثّر و کارآمد در نیل به اهداف تعیین شده به خدمت             جـنگ روانی به عنوان حربه     
 .شود گرفته می

 :شوند اهداف جنگ روانی به شکل های مختلف تقسیم بندی می
توان   ـ اهدافی که به آسانی نمی      3 ـ اهداف نظامی     2  ـ  اهداف سیاسی صرف     1

بیـن سیاسی یا نظامی بودنشان تفکیک قایل شد و به عنوان اهداف سیاسی ـ نظامی از             
 . …اهداف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و :  ـ سایر اهداف از قبیل 4. شود آنها یاد می

91 83 ـ بهار 22                                                                   سال هفتم ـ شماره  



  
های جنگ روانی در صدر اسالم شیوه 

ه مدت، میان مدت    اهداف جنگ روانی از نظر زمانی هم به سه دسته اهداف کوتا           
توان اهداف جنگ روانی     بندی دیگر می   شوند و در یک تقسیم     و بلـند مدت تقسیم می     

 ـ اهداف تحکیمی    3 ـ اهداف تاکتیکی         2 ـ اهداف استراتژیکی           1را به سه دسته         
 .بندی کرد تقسیم

  روشهای جنگ روانی 
ـ ارعاب 6 ـ تطمیع     5 ـ تشجیع     4 ـ تحریک           3 ـ تخدیر            2 ـ فریـب             1

 ـ شایعه پراکنی          8ـ قـدرت نمایـی و تظاهـر به قوی بودن                        7و ایجـاد تـرس                
 ـ خطبه   11 ـ روش پیشگیری و مصونیت در قبال جنگ روانی                     10 ـ سکوت          9

 .  ـ شعار و رجزخوانی13ها و پرچم      ـ سمبل12و سخنرانی    
   

ههای تأثیرگذاری بر مخاطبان، دادن اطالعات دروغین        یکی از را   : ـ فریـب     1
هایی از  نه از وقایع است که اغلب با ارایه و نمایش قسمت  وو جهـت دار یا تصور وار      

متخصصین جنگ روانی، با    . یابد ای از آنهـا، این امر تحقق می        واقعیـت و یـا برگـزیده      
 مخدوش و غلط را     وارونـه جلـوه دادن واقعـیات نزد مخاطبان، اطالعات غیر واقعی،           

 .کنند ها در اذهان مخاطبان ایجاد می      مـیان آنـان تزریق و تصویری نادرست از واقعیت         
 ) 34 ، ص 1376شیرازی، (

هلـت ودی معتقدند تاکتیک فریب تالش دارد تا شنونده را به ساختن محیط روانی          «
 )  34، ص1376شیرازی، (» .خاصی وادار کند که با محیط مادی و واقعی فرق دارد

 هم بخشی از علوم نظامی و از ضرورتهای        )ص(فریـب، در زمان پیامبرگرامی اسالم     
 )ص(پیامبر اکرم . مهـم در مـیدانهای نـبرد در سطح تاکتیکی و استراتژیکی بوده است             

فرمود و سپس آن را      ریزی می  اهمیـت فریب در جنگها را درک کرده و برای آن برنامه           
 .گذاشت به خوبی به اجرا می
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انجام داد، در پاسخ به پرسش      » بدر«سـتین نـبردی کـه علـیه دشمنان در           در نخ 
خدعه، فریب،  » جنگ«کید کرد که آری     أدر مـورد ایـن تاکتیک ت      » حـباب مـن مـنذر     «

 .اندیشه و حیله است

را به عهده گرفته    » کعب بن اشرف  «که قتل   » محمد بن مسلم  «آن حضـرت بـه      
برای تحقق مأموریت وی نیاز است به       بـود اجـازه داد تـا دشمن را فریفته و هر آنچه              

را پس از پذیرش اسالم در غزوه خندق مأمور         » نعیم بن مسعود  «همچنین  . زبـان آورد  
» غطفان«تو از قبیلۀ    : ایـن شیوه گمراه کند، لذا به او فرمود          سـاخت تـا دشـمن را بـه        

رای ما  این امر ب   چون نزد آنان رفتی اگر ناچار شدی از ما اظهار جدایی کن که            . هستی  
پس حرکت کن که جنگ خدعه و فریب . بهـتر از آن اسـت کـه از مـا حمایـت کنی              

وی در ایـن امر موفق شد و احزاب را پراکنده ساخت و در نتیجه مسلمانان به      . اسـت 
 ) 96، ص 1374وتر،(. پیروزی رسیدند

معاویه درطی نبرد، از سوی سپاه شام دوبار دست به جنگ روانی و فریب زد ؛                
برای دستیابی به شریعه فرات شدت یافته بود،        ) ع(که حمالت سپاه علی    امـی اول هنگ 

معاویـه دست به نیرنگ و فریبی زد و آن این که خبری دروغین بر روی تیری نوشته                  
وی در آن با نام یکی از . انداخت) ع(و بـدون ذکـر نـام خویـش آن را میان سپاه علی          

خواهد بند فرات را بر روی شما        میبـندگان خـیرخواه خداونـد نوشته بود که معاویه           
این تیر به دست یکی از کوفیان افتاد وسپس در تمامی           . بگشـاید تـا همه شما را غرق سازد        

  .ترسیدند و تصمیم به عقب نشینی گرفتند) ع(سپاه پخش شد بسیاری از سپاهیان علی

دومیـن فریـب معاویـه کـه از فکر و اندیشه محیالنه عمروبن عاص سرچشمه                
عمروبن عاص این   . ت قراردادن آن بود    بر سر نیزه کردن قرآن ها و حکمیّ        ،تگرف مـی 

در حال غلبه بر    ) ع(خدعـه و فریب را دقیقاً زمانی مورد استفاده قرار داد که سپاه علی             
 .سپاه معاویه بودند
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 :  ـ تخدیر 2
های روانی برای متوقف کردن رفتار مخاطبان،        در ایـن روش مسـؤوالن جـنگ       

روند و این شور و احساس را در افراد کم رنگ            ی آنان را نشانه می    احساسـات عاطفـ   
. چون با کاهش شور و هیجان، خود رفتار نیز تضعیف و متوقف خواهد شد             . کنند مـی 

در چنین حالتی است که مخاطب قدرت و توانایی خود را برای دستیابی به اهداف از                
 . شود دهد و مجبور به عقب نشینی، فرار یا تسلیم می دست می

به طور مثال استکبار جهانی به تجربه و زیرکی دریافته است که گسترش فساد              
ها برای از بین بردن اعتقادات       ترین و کارآمدترین حربه    و بـی بـند و بـاری، از اساسی         

های جهان است که بر این اساس  دینـی، ارزشـها و آداب و رسوم ملی و فرهنگ ملت        
بند و باری و فساد      ود را بر ایجاد و گسترش بی      هجـوم روانی و تبلیغی دستگاههای خ      

 .و خشونت در بین مخاطبان سراسر دنیا به ویژه جهان سوم قرار داده است

 یادر جنگ احد، شکست غیرمنتظره قریش        )ص(در زمـان حضرت رسول اکرم     « 
تلفـات سـنگین در جنگ بدر برای مردم مکه رنج آور بود و آنان هر روز در انتقام از                    

حتی سران  . کردند شدند و به تجهیز قوا و بسیج نیرو اقدام می          تر می  ن مصـمم  مسـلمانا 
قـریش تـنها بـه تجهـیز مـردم محلی و بومی خود قانع نشدند و به وسیله نمایندگان                    

فرستادند، مردم را به خطری که از  سرسـخت و سـخنرانان زبردسـت که به اطراف می      
 آگاه کردند حتی در اثر این       کرد کلیه طوایف را تهدید می    ) ص(سـوی حضرت محمد   

و با ساز   » هند«ای از زنان مکه نیز به فرماندهی         کوششها نیروی بزرگی آماده کردند و پاره      
 )38 ص 1374حسینیا، (» . آالت موسیقی به آنها پیوستند و آهنگ نبرد کردند وبرگ جنگ

 :  ـ تحریک 3
رفتارهای مـنظور از تحـریک، مجموعـه اقداماتـی اسـت که بر روی حاالت و                 

های روانی با ارایه پیامها و اطالعات آگاهی         متخصصین جنگ . گذارد مخاطبان تأثیر می  
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پردازند و آنان را به سوی تحقق اهداف         دهـنده، بـه تحـریک احساسـات مخاطبان می         
حس همدردی، تنفر، خشم و غضب از جمله مفاهیم         . دهند  نظـر خود سوق می     وردمـ 

 . تعیین کننده در این روش است
رحم و ضد انسانی دشمن ـ که        تخصصـان جـنگ روانـی، بـا ترسیم چهره بی          م

 و یا با ترسیم چهره درد و سختی کشیده قربانیان           -توانـد واقعی یا ساختگی باشد      مـی 
 دشمن را یرحمی، قوه خشم و غضب مردم خودی و همچنین مردم و نیروها        ایـن بی  

  .دبرن میبرداری الزم را  کنند و از آن بهره میبیدار 
یین  آ  مردم را به  ) ص(که رسول خدا     بـرای نمونـه بسـیاری از اوقـات، هنگامی         

کرد، ابولهب پشت سر ایشان راه       خوانـد و آیات الهی را بر آنان تالوت می          اسـالم مـی   
شد و با بیان این نکته که او پسر برادر من            افتاد و با همان افراد مشغول گفتگو می        مـی 

او . را خنثی سازد  ) ص(امها و تبلیغات رسول خدا    کوشید اقد  اسـت و جـنون دارد، می      
بـود و تمام ثروت و مال خود را در این راه به کار              ) ص(همـواره در پـی آزار  پیامـبر        

. این موضوع اشاره کرده است     به» اَلمسد«خداوند تبارک و تعالی در سوره       . بسـت  مـی 
نظم نمودند،  صفوف لشکریان اسالم را م    ) ص(نمونـه دیگر پیش از آغاز جنگ، پیامبر       

ای خواندند و مسلمانان را به تالش وکوشش و صبر در جهاد و پرهیز از  سـپس خطبه  
برای تحریک سربازان دلیر و      )ص(پس از خطبه، رسول اکرم    . اخـتالف دعوت کردند   

تواند  چه کسی می  : شـجاع لشـکر، شمشـیری به دست گرفتند و خطاب به آنها گفتند             
 ا کند ؟ این شمشیر را بگیرد و حق آنرا اد

توان  حق این شمشیر چیست و چگونه می      : اَبُودُجانه انصاری برخاست و گفت    
: آنقدر با آن دفاع کنی تا خم شود ابودجانه گفت: فرمود) ص(حـق آنـرا ادا کرد پیامبر     

نامید به   مـن حاضـرم حـق آنرا ادا کنم او دستمال سرخ رنگی را که دستمال مرگ می                 
این بود    سر بستن این دستمال نشانه    ه  گرفت، ب ) ص(رسـر بسـت و شمشیر را از پیامب        

 .که ابودجانه تا جان در بدن دارد خواهد جنگید
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 :  تشجیع – 4
متخصصان جنگ روانی باید شور و شوق       . تشـجیع بـر خـالف تخدیـر اسـت         

تـالش و حرکـت بـه سـوی هـدف مطلـوب را در مخاطـبان برانگیزند و عواطف و                     
حس دفاع از دین، وطن، نژاد و       : برای نمونه . داحساسـات و رفـتار آنان را تقویت کنن        

، روحیه  ی    ...قـوم یـا تقویت حس تنفر از دشمن متجاوز، مبارزه با ظلم و استثمار و                 
کارشناسان . دهد وقفه به سوی هدف را در مخاطبان پرورش می         تـالش و حرکـت بی     
ع و  گیری از جوانب عاطفی و احساسی، مخاطبان خود را تشجی          جـنگ روانـی با بهره     

های میلیونی مردم    حضور توده . کنند آنـان را بـرای نـیل بـه هـدف معینـی تشویق می              
هـای مخـتلف انقالب و جنگ با رژیم متجاوز عراق، نمونه             صـحنه  انقالبـی ایـران در    

های حساس،  بسـیار روشن تشجیع است که با هدایت علما و رهبران اسالمی در برهه          
ه دارای بینش های الهی و تفکرات       گـروهها و جوامعـی کـ      . حضـوری فعـال داشـتند     

 های عده و  بزرگان دین و   ۀیرسا استفاده از آیات الهی و سخنان و          ب مذهبی هستند، بیشتر  
خروی به تشجیع سپاهیان و     خداونـد بـه بـندگان و به عبارت دیگر با ابزار معنوی و اُ              

نبرد با  برای تشجیع افراد خود به      ) ع(برای نمونه حضرت علی   . پردازند افـراد خود می   
 :فرمایند دشمنان و آگاهی دادن به آنان نسبت به جایگاهشان در قیامت می

جهـاد، دری از درهـای بهشت است که خداوند آن را بر روی خواص دوستان خود                 «
 ) 94 ص 27نهج البالغه خطبه  (.گشوده است

در بحبوحه  . مصـادیقی دیگـر از تشـجیع در جـنگهای صدر اسالم وجود دارد             
 : با صدای بلند فرمود )ص(امبر اکرمجنگ بدر، پی

قسـم بـه خدایـی که جان محمد به فرمان اوست، هر که امروز در جنگ برای                  
. رود رضـای خـدا پایمـردی کـند و پشـت به دشمن نکند و کشته شود به بهشت می                   

برای آنکه به بهشت درآیم     : به به : که در حال خوردن خرما بود گفت      » عمر بن حمام  «
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سپس خرما را بیانداخت و شمشیر را برگرفت و جنگید تا کشته            . کشندباید اینان مرا ب   
 :کرد شد و قبل از کشته شدن این شعر را زمزمه می

ای جز پرهیزکاری و عمل آخرت و پایمردی در کار جهاد، الزم ندارید              توشه
 .ای ، به جز پرهیزکاری و نیکی و هدایت در معرض تلف است و هر توشه

چنان اثری بر اهالی مدینه گذاشت که برخی برای         )ص(مایـن بـیان پیامـبر اکـر       
گرفتند و یا قرعه کشی    رفتـن بـه سوی قریش و جنگیدن با آنان از یکدیگر سبقت می             

یثمه و پدرش، که قرعه به نام سعد        خ ناز آن جمله است، قرعه کشی سعدب      . کردند مـی 
 )968 ، ص 1363طبری ، (  .درآمد و او در جنگ شهید شد

 : ـ تطمیع 5
دردسرتری را به    کوشند اهداف قابل دسترس و بی      متخصصـان جنگ روانی می    

زیرا آز و طمع، محرکی     . مخاطـبان پیشـنهاد کنند و یا برای آنان پاداش در نظر بگیرند            
تواند مخاطبان را به دگرگونی عالیق،       مواقـع پـاداش مـی      نیرومـند اسـت و بسـیاری        

 . ع کندمقاصد و راهکارهایشان تشویق و آنان را تطمی

مفید دشمنان سابق، به     بعضـی مواقـع به دنبال نتایج یک پاداش حساب شده و           
های  نگ روانی شیوه  جاگر در . شوند می یا به دوستان خوبی تبدیل     طرف و  نیروهای بی 

تواند خیلی زود، بذر شک و تردید را در دل مخاطبان            متناسـب بـه کار گرفته شود می       
ه درهـدف و راهشان دچار ابهام شوند و آنها را           بیفشـاند و آنـان را مـتقاعد سـازد کـ           

. با اهداف مجریان جنگ روانی تغییر دهند      متناسب  تشـویق کنـند کـه رفـتار خـود را            
این منظور باید محرکهای مناسب و کارآمدی        متخصصان جنگ روانی برای دستیابی به     

کشورهای های گوناگون به سربازان و مردم        اعالم وعده . را مـورد اسـتفاده قـرار دهند       
 .درگیر از این مقوله است
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در صـدر اسـالم و زمـان حکومت امام حسن مجتبی علیه السالم، آن حضرت                
. را همراه با چهار هزار نفر برای جنگ با معاویه روانه کرد           » کنده«یکـی از سران قبیله      

وی چـون به شهر انبار رسید معاویه مقدار پنجاه هزار درهم برای وی فرستاد و او را                  
فرمانده مذکور بیدرنگ به    .  فـرمانداری برخـی از مـناطق شـام و جزیره وعده داد             بـه 

چون این خبر را    ) ع(امام  . همـراه دویسـت نفـر از همـراهان خـود به معاویه پیوست             
شـنید، مردی از  قبیله مراد را به جای وی برگزید و با او پیمان وفاداری بست و او را              

همین طور هم   . د که تو نیز چنین خواهی کرد      فرمودن) ع(بسـیار نصـیحت کرد و امام        
معاویه . یعنی نفر دوم هم به خیل فریب خوردگان پیوست و با معاویه همراه شد             . شد

بن  عبیداهللا. حرکـت کـرد تـا در روسـتایی بـه نـام حبونیّه در منطقه مسکن فرود آمد                  
دای فر. عـباس نـیز از طـرف مقابل پیش آمد تا در نزدیکی لشکر معاویه جای گرفت                

همـان روز معاویـه کسـی را به سراغ عبیداهللا فرستاد و به دروغ به او خبر داد که امام                     
 .با من در مورد صلح، مکاتبه کرده و در نظر دارد امر حکومت را به من بسپارد  ) ع(حسن  

حال تو اگر امروز به فرمان من درآیی بر مقام خود باقی خواهی ماند وگرنه بناچار در                 
به عالوه اگر امروز به من      .  من درخواهی آمد که اسیر و مطیع باشی        حالتـی بـه فرمان    

رسد که نیمی از آن در آغاز و نیم دیگر در زمان             بپـیوندی، یک میلیون درهم به تو می       
 عبیداهللا شبانگاه شمشیر خود را برگرفت     . ورود به کوفه در اختیارت قرار خواهد گرفت       
 )60 ، ص1369امین، ( .معاویه شدو به همراه نزدیکان و خاصانش داخل سپاه 

در ) ص(دشمنان در زمان پیامبر   . های جنگ روانی است    تطمـیع یکـی از شـیوه      
همچنین . گرفتند به کار می  ) ص(ایـن روش سـربازان مزدوری را برای مقابله با پیامبر          

به همین  . کردند در مـورد مشرکانی که با مؤمنان درگیر بودند، از این شیوه استفاده می             
 .گرفتند را بر عهده می   ) ص(، مشرکان ثروتمند، مسئوولیت اطعام مخالفان پیامبر      منظور

 :فرماید  می36خداوند متعال در سوره انفال آیه 
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کنند، تا راه خدا را ببندند، پس آنان این اموال را            کافـران اموالشـان را انفاق می      «
ب نیز خواهند   گاه مغلو  اندوهشان خواهد شد و آن     کنند، اما مایه حسرت و     خـرج مـی   

 ».شوند گشت و آن کافران همه به سوی جهنم رهسپار می

 : ـ  ارعاب و ایجاد ترس 6
 یکی از روشهای مؤثّر و کارآمد، استفاده از حربه تهدید و ایجاد رعب و وحشت              

. بـه مـنظور تضـعیف روحیه و سست ساختن اراده آنان است             مـیان نـیروهای درگـیر     
ها و   ن تهدید و ترسانیدن مخاطبان با بهانه      مجـریان جـنگ روانـی در ایـن روش ضم          

کنند که خطرات احتمالی و حتی قطعی فراوان بر          های گوناگون به آنان القا می      دسیسـه 
سـر آنـان کمیـن کـرده و آنچه که برای ایشان مهم و ارزشمند است در معرض خطر                    

توام با  ای مبهم و تاریک و       کوشند آینده  حتـی آنـان می    . نـابودی و ویرانـی قـرار دارد       
سـختیها و مشـکالت فـراوان بـرای افـراد دشـمن و کسانی که تالش دارند با دشمن                    
همکـاری نمایند ترسیم و به آنان تلقین کنند که توان و امکانات الزم برای دستیابی به                 

 . اهداف را ندارند

ای  گزیـنه ارعـاب و ایجـاد تـرس هـم درجنگهای صدر اسالم از جایگاه ویژه                
به مدینه با ارسال     )ص( قریش از همان ابتدای هجرت پیامبراکرم      بـرخوردار بود، چون   

ابوسفیان . پرداختند های تهدیدآمیز به آن حضرت و سران قبایل به ارعاب آنان می            نامه
 :ای نوشت که مضمون آن چنین بود نامه) ص(به رسول خدا 

در صورت امتناع،   . خواهیم مـا از شـما نیمـی از درخـتان خرمای مدینه را می             «
خرابی کاشانه ونابودی شما، مزدتان خواهد بود، قبایل نزار همه خود را برای رساندن              

 )1363طباطبایی، (» .اند به بتی که در خانه خداست آماده کرده

 :پیامبر اسالم هم در جواب نامه چنین فرمودند
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نوشـته اهـل شـرک و نفـاق و کفر رسید و منظور شما را فهمیدم ، سوگند به                    «
پرستی دست  از بت! جـز نیزه و تیغۀ شمشیر برای شما ندارم، وای بر شما    خداجوابـی   

مرکز (» .بردارید، واال ضربه شمشیر و قتل و خرابی خانه و کاشانه نصیبتان خواهد شد             
 ) 67، ص1363ای،  تحقیقات ، مطالعات و سنجش برنامه

) ع(داری حضرت علی   وقتی مسلمانان با پرچم   » حمراء االسد «در جـریان غزوه     
پیامبر اکرم دستور داد افراد در      . به حمراء االسد رسیدند    )ص(و فرماندهـی پیامبر اکرم    

. چون شب فرا رسید، در پانصد نقطه آتش افروختند. آوری کنند طـول روز هیزم جمع  
هایی که برافروخته بودند، ترس و ارعاب شدیدی را در           آوازۀ لشـکریان اسالم و آتش     
 :نویسد مقدسی در این مورد می. دل دشمنان ایجاد کرده بود
از افراد قبیله خزاعه برخوردند، از وی       » معـبد  معبدبـن ابـی   «وقتـی قـریش بـه       

جمعی با   ویارانش)  وآله اهللا علیه  صلی(در پشت سرت چه بود؟ گفت محمد        : پرسـیدند 
 :گفتند . خشم بسیار به پیکار شمایاناند با  ام، بیرون شده   کـه من تا کنون مانند آن را ندیده        

این سخن  . رسند ایشان در حمراء االسد هستند و صبح به شما می         : ایشان کجایند؟ گفت  
  )181 و 4مقدسی،ص (.او ابوسفیان را از عزم خویش بازداشت، و بازویش ناتوان شد

 :کند این حادثه چنین نقل می  جابرابن عبداهللا درباره
ایع شده بود و این     افروختم در همه جا ش     هایی که شبها می     اردوها و آتش   ۀآواز

 .که خداوند با آن دشمن را منکوب کرد و ترسانید خود از وسایلی بود
که از موضوع    دشمن گردید و قریش هنگامی    در  ایـن شیوه باعث ایجاد ارعاب       

خـبر شدند از تصمیم خود مبنی بر هجوم به مدینه منصرف شدند و به سرعت راه                  بـا 
نیز پس از چند روز وقتی که از بازگشتن          )ص(مکـه را در پـیش گرفتند و پیامبر اکرم         

 .قریش به مکه اطمینان حاصل کرد به مدینه برگشت
رسول گرامی اسالم با استفاده از اصل غافلگیری هم چنان رعب و وحشت در              

 : ساخت برای نمونه  انداخت که دشمن را گیج می دل دشمن می
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همراه دویست   )ص(در سال ششم هجری پیامبر اکرم     » قریظه بنی«پس از جنگ    
 چنان رعب و وحشتی   ) ص(پیامبر گرامی . تـن از یاران با بنی لحیان آهنگ جنگ کردند         

 باره یعقوبی در این  . در دل دشـمن انداخت که آنان به سرعت گریخته و به کوه پناه بردند              
: به منقطه عسفان رسید، آنها گریخته بودند، لذا فرمود        ) ص(که پیامبر  نویسـد وقتی   مـی 

ترسند که به    د مـن بـه عسـفان به اطالع قریش رسیده است و آنها می              حرکـت و ورو   
 ) 406، ص 1369واقدی، . (ای بود از اصل غافلگیری  نمونه اینسراغ آنها برویم و

اصل غافلگیری به عنوان یکی از اصول اساسی جنگ یاد کرده           از  » جـان کالینز  «
 : کند که  و تأکید می

کاری، سرعت، فریب،    تلفـی از پنهان   هـای مخ   در غافلگـیری چـنانچه ترکیـب      «
جا کند   تواند قدرت را قاطعانه جابه     منحصـر به فرد بودن و جسارت تقویت گردد، می         

با این  ... ر همراه نماید  و راه دسـتیابی بـه پیروزی را با تالشی بسیار کمتر از حد تصوّ              
ان زیادی  همه  باید دانست که غافلگیری به تنهایی عامل موفقیت نیست ، لیکن به میز              

 ) 67، ص 1370کالینز،(» .دهد شانس موفقیت را افزایش می

 :  ـ قدرت نمایی و تظاهر به  قوی بودن 7
شناسـی، تظاهـر به قدرت و پنهان کردن یا کوچک نمایی نقاط          از دیدگـاه روان   

مسئوالن . توانـد در بازدارندگـی دشمن مؤثّر واقع شود   ضـعف نـیروهای خـودی مـی     
وَ اَعدوّا لهم «آیه شریفه   . کنند برداری می  قع لزوم از این شیوه بهره     جـنگهای روانـی، در مو     

چراغ ) و شـما ای مؤمنان، در مقام مبارزه با آنها خود را مهیا کنید              (»هماسـتطعتم مـن قـوّ     
 .هدایت خوبی برای افزایش توان و قدرت در مقابل دشمنان و تظاهر به قوی بودن است

ای معروف تظاهر سپاه اسالم به قدرت در        ه در ایـنجا بـه یـک نمونـه از نمونه          
کنیم که مسلمانان با روشن کردن آتش        جنگهای صدر اسالم، هنگام فتح مکه اشاره می       

در اطـراف مکـه تـرس و اضـطراب شـدیدی در دل دشمن به وجود آوردند و پیامبر                    
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گیر نمودن دشمن     بـرای نمـایش قدرت سپاهیان اسالم و ارعاب و زمین          ) ص(اسـالم   
 .به مانور نظامی و قدرت نمایی کرداقدام 

 : نویسد مقدسی در این مورد می
رسید دستور داد تا هر مردی      » الظهران حر«به  ) ص(چـون پیامـبر گرامی اسالم     

 ستر پیامبر بیرون رفت در جستجوی      بر اَ  مطلببن عبدال  ش بزرگ برافروزد وعباس   تدو آ 
قریش از آنجا که از ماجرا آگاه       . کسی که او را نزد قریش بفرستد و ایشان را آگاه کند           

بن ورقاء بیرون آمدند و جستجو       حرب و بدیل   ابوسـفیان بـن   . نـبودند هراسـان شـدند     
 ) 206 ، ص13مقدسی، (  ».ها را دیدند هراسان شدند کردند و چون لشکرها و آتش

ای باشد که دشمن نیز به آنان        تظاهـر به قوی بودن در برابر دشمن باید به گونه          
برای نمونه  . د و همیـن اعـتراف کـردن در روحیه آنان نقش مؤثّری دارد             اعـتراف کـن   

اعـتراف خبرچیـنان سـپاه دشمن در غزوه بدر نسبت به قدرت و توان و جدیت سپاه                  
»  جمحی عمربن وهب «که قریش    زمانی. رس عجیبی در دل دشمن انداخته بود      تاسـالم،   

 :پس از بازگشت چنین گفترا برای کسب خبر و آگاهی از وضعیت سپاه اسالم فرستاد 

ای گروه . مسـلمانان حدود  سیصد نفرند و همراه آنان هفتاد شتر و دو اسب است    
کنند و شتران آب کش یثرب، مرگ سخت را          شتران، مرگ را با خود حمل می      ! قریش

، اینان قومی هستند که هیچ پناهگاه و مدافعی جز شمشیر خود ندارند           . کشند همراه خود می  
زبان افعی  دارند و زبانهای خود را همچون        کوت کـرده و صـحبتی نمی      بینـید سـ    نمـی 

 شوند، مگر آنکه مردی از بینیم که هیچ یک از ایشان کشته     به خدا نمی  . ورندآ بـیرون می  
مـارا بکشند و اگر آنان از شما فقط به اندازه خودشان هم بکشند پس از آن خبری از                   

زمانی که عمربن وهب   . نید و بیاندیشید  بنابراین درست رایزنی ک   . زندگـی نخواهد بود   
او هم گرد   . را که اسب سوار بود فرستادند     » ابواسامه چشمی « بـه آنان این خبر را داد        

: پیامـبر و یارانش گشتی زد و پیش قریش بازگشت، از او پرسیدند، چه دیدی ؟ گفت                
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ای،  حهنه شمار چندانی دارند و نه سازوبرگ و اسل         بـه خدا نه مردمی چابک هستند و       
خواهند که به خانه     اما به خدا سوگند، من ایشان را گروهی دیدم که به هیچ وجه نمی             

هیچ پناهگاه و اتکایی جز شمشیر خود       . گروهـی هستند طالب مرگ    . خـود برگـردند   
ترسم که   می. کبود چشمانی هستند که گویی در زیر سپرها هم چون سنگ اند           . ندارند

این بود که دوباره باال و پایین دره را بررسی کرد           . شندکمین یا نیروی امدادی داشته با     
ـ  نـه کمیـن دارنـد و      : و برگشـت و گفـت      حال بیندیشید و    ه نیروی کمکی؛ در عین     ن

 ) 46، ص1369واقدی ،  (.رایزنی کنید

 پس تظاهر به قدرت و پنهان کردن و یا کوچک نمایی نقاط ضعف نیروی خودی              
ؤثّر واقع شود و به همین خاطر است که دست          تواند در بازدارندگی دشمن بسیار م      می

 .کنند برداری می های روانی، در موقع لزوم از این شیوه بدرستی بهره اندرکاران جنگ

مورد حمله قرار   ) ص(روز محاصـره بـه دستور پیامبر       15 خیـبر پـس از       قلعـۀ 
چون فتح  . گرفـت و دژهـای آن یکی پس از دیگری به دست سربازان اسالم فتح شد               

پیامبر .  قلعه به دست سردارانی از قبیل ابوبکر و عمر با موفقیت انجام نگرفت             آخریـن 
فـردا پـرچم جـنگ را بـه دسـت کسی خواهم سپرد که خدا و رسولش او را          : فـرمود 

کسی ) ص(فرد مورد نظر پیامبر   . دوست دارند و او نیز خدا و رسولش را دوست دارد          
دردچشم شده بود توسط دعای رسول      او که دچار    ). ع(منان علی ؤنـبود جز موال امیرم    

 .بهبود یافت و به میدان نبرد گام نهاد )ص(اکرم

شد،  به آخرین قلعه خیبر نزدیک می    ) ع(چـون علی  : نویسـد  شـیخ صـدوق مـی     
انداختند و او همچنان پیش      دشـمنان خـدا یعنـی یهودیـان به سوی او تیر و سنگ می              

از رکاب تهی کرد و پیاده شد و   رفـت تا خود را به در قلعه رسانید و خشمناک پا              مـی 
: گوید راوی می  .پایـۀ در را گرفـت و آن را از جا کند و چهل ذراع پشت سر انداخت                 

گشود تعجب نکردیم بلکه از این      ) ع(مـا از ایـنکه خداونـد، قلعـه را بـه دسـت علی              
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شـگفت زده شـدیم کـه چگونـه در را کـند و آن را چهل ذراع پشت سر انداخت، با                      
از رمز آن خبر داد ) ص(خواستند آن را بردارند نتوانستند و پیامبر     می ایـنکه چهل مرد     

 :فرمود) ع(و فرمود چهل فرشته او را در کندن در یاری نمودند و خود علی

 جسمانی و نیروی حاصل از غذا نکندم و آنرا پشت           ۀمـن درب خیـبر را با قوّ       «
 مبه نور پروردگار  سـرم نینداخـتم بلکـه در ایـن مـورد به قدرت ملکوتی و نفسی که                  

 ) 56، ص 1374حسینیا، (» .روشن بود، مؤید بودم

 :  ـ شایعه پراکنی 8
شایعه به عنوان یک معضل اساسی در جوامع، ریشه تاریخی و قدمتی به تاریخ              

از شایعه به عنوان . شهرنشـینی و تشکیل اجتماعات و حکومتهای نخستین بشری دارد       
 .شود  و مقاصد گوناگون یاد میابزاری مؤثّر برای دستیابی به اهداف

سیاسـت مـداران از ایـن حربه برای رسیدن به اهداف و مقاصد خود، در طول                 
 .اند های فراوان برده تاریخ زندگی جمعی بشر بهره

١ویرجیل«

                                                          

شاعر رومی سده اول قبل از میالد، در مورد شایعه و سرعت انتقال             » 
 :گوید آن می

تو با هر حرکتی که به    . و تندتر نیست   رت  سریع ای شایعه ، هیچ شیطان دیگری از تو       «
 ».وریآ کنی قدرت ویران کننده و تخریبی بیشتری به دست می روی و پیشرفت می جلو می

ای مخرب و خطرناک است که معموالً از یک خبر ناشی شده و              شـایعه، پدیده  «
 مردم  ید و در افکار عمومی    آ اساس به وجود می    یـا بـر پایه یک جنجال و هیاهوی بی         

 )   183، ص1376شیرازی، (» .گیرد جا می

 :نویسد دهخدا در تعریف شایعه می
 

 
١ - virgil  
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شـایعه خـبری است که فاش شود ولی صحت و نادرستی آن معلوم نباشد، یا                «
بـه عبارت دیگر، در تداول امروزی، شایعه خبرهای نادرست و بی اصلی است که در                

  )28/3/1367رسالت روزنامه  (».میان مردم بر سر زبانها باشد

 و  …ای از غیبت، بهتان، استهزا و      از دیدگـاه مذهبـی، شـایعه معمـوالً مجموعه         
گیرد که بر اساس نص صریح دستورات اسالمی، تصدیق          حتی گاهی دشنام را دربرمی    

هر یک از این موارد و یا عدم مقابله و حتی سکوت در برابر شایعه، در واقع همراهی                  
قرآن کریم درسوره   . شود ان کبـیره محسوب می    و شـرکت در جـرم اسـت و از گـناه           

از شایعه سازان   و  ) دروغ پراکنی (عنوان ارجاف     از شایعه با   60ـ61مبارکه احزاب آیه    
 .کند یاد می) پردازان دروغ(مرجفون به عنوان 

سازی و دروغ پراکنی از گناهان       کید دارد شایعه  أگونه که دین مبین اسالم ت      همان
اندازد ویا به قیمت      و زندگی گروهی را به خطر می       بـزرگ اسـت کـه گاهـی حـیات         

قرآن . شود  تمام می  …آبـروی جمعیتـی و یـا شخصـیتی سیاسـی، نظامی،  فرهنگی و              
روی سخنان و اخبار بدون علم و اطمینان         یا دنباله  کریم، همچنین انسان را از پخش و      

 :فرماید نهی کرده و می

مکن ـ بی تحقیق در پی سخنی       و هرگـز آنچـه را علـم و اطمینان نداری دنبال             
کسی را نیک و بد مخوان و از احدی نکوهش و ستایش روامدار و به کسی ظن                  مرو،

قرآن مجید،  . (بـد مـبر ـ کـه در پیشـگاه خداونـد ـ چشم وگوش و دل همه مسئولند                  
 ) 36سری، آیه  اَۀسور

و توان در جنگ احد       اسالم، می  ر این موضوع را در صد     رزهای با  یکی از نمونه  
در بین سربازان اسالم توسط     ) اهللا علیه وآله   صلی(انتشار شایعه کشته شدن پیامبر اکرم       

قـریش دانسـت کـه، شـدیدترین ضـربه روحـی را بر پیکر سپاه اسالم وارد آورد؛ به                    
. ای کـه ثـبات، پیوند و تجمع مسلمانان برگرد رسول گرامی اسالم را از بین برد                گونـه 
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لمانان همه چیز بود و همه شوکت و عظمت آنان          وجـود مبارک آن حضرت برای مس      
با پخش این شایعه، روحیه مسلمانان چنان در هم شکست          . قـائم به حضور ایشان بود     

گریختند و رو به     وار به هر سوی می     کـه همـه چـیز را تمـام شده تلقی کرده و دیوانه             
 )226، ص 1376شیرازی، ( .رفتند هزیمت می

 
 :انواع شایعه 

  :نده  ـ شایعات خز1
 ابد و همراه احساسی   ی شایعه به صورت خیلی آرام در بین مخاطبان رواج می          این

کند تا به مرور زمان همه از آن         مملـو از رازداری، پـچ پـچ کـنان و مخفـیانه رشد می              
 .مانند خالفکاریهای بزرگ و حوادث مصیبت بار. خبردار شوند

 :  ـ شایعات آتشین 2
ده و جامعه را در مدت بسیار کوتاهی در         شـایعات آتشـین به سرعت منتشر ش       

این نوع شایعات بیشتر در زمان      . سوزاند را می   گیرد؛ مانند آتش که خرمن گندمی      برمی
 . یدآ جنگها، فجایع و بحرانها به وجود می

 :  ـ شایعات غوّاص 3
یابد، دهان به دهان نقل      ایـن شـکل از شـایعه پـس از پیدایش، مدتی رواج می             

که  هنگامی. شود خفـی شـده و بـه اصـطالح آتش زیر خاکستر می            شـود؛ سـپس م     مـی 
شـرایط مناسـب و مسـاعد برای ظهور و گسترش آن فراهم آید، دوباره سربرآورده و                 

 .یابد مانند شایعات جنگ جهانی اول و دوم انتشار می

 :  ـ شایعات توهّم انگیز 4
 گیرند م شکل می  که بر اساس خوف، بیم و وحشت مرد        انگیز یا وهمی   شایعات توهّم 

 .و در ایجاد آنها میل و رغبت جایگاهی ندارد به شایعات شیطانی نیز معروف هستند
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 : عواقب ترویج شایعه 
خاصی به  شـایعه در هر زمان، متناسب با اوضاع و شرایط حاکم بر جامعه، شکل               

 یابد  می ب تحت تأثیر عوامل گوناگون درمیان مخاطبان انتشار       این پدیده مخرّ  . گیرد  می خود
زبان، به عنوان   . باشد کـه ریشه و اساس این عوامل در ضعف ایمان و نداشتن تقوا می             

. یکـی از اعضـای فعال بدن، با پیروی از فکر و دل انسان به اظهار جمالت مشغول است                
یا همانند شمشیری زهرآلود     توانـد دوسـتی و محبت را زمزمه کند و          ایـن عضـو مـی     

 :فرماید در این خصوص می) ع(حضرت علی. ر گیردگشته و در خدمت دشمنان قرا

تر و دردناکتر از     زبان سخت ) زخم) (لغزش(» نان من جرح السّ   ه اللسان اشد  لّز«
 ) 201، ص 1376شیرازی  (.زخم سر نیزه است

برای سنجش و     تـوان اذعـان کـرد که شایعه، شاخص مهمی          بـه طورکلـی، مـی     
 :گیری روحیه افراد است اندازه

آور نـیز نشـان دهنده روحیه پایین         ات اضـطراب انگـیز و وحشـت       رواج شـایع  
جبران ناپذیرند   هسـتند و صـدمات و عواقـب خطرناکـی را بـه دنبال دارند که گاهی                

 :برخی از این صدمات و عواقب عبارتند از 

 . ـ ایجاد فضای ناسالم اجتماعی و به خطر افتادن امنیت عمومی جامعه1

 انی و اضطراب  ـ گسترش ناامنی، ترس ، نگر2

ی مردمی از اهداف اصلی به سوی اهداف        ها ـ انحـراف افکارعمومـی و نیرو       3
 جزئی و مسایل غیر ضروری

ـ درگـیر شدن مسئووالن نظام و تالش آنان برای شناسایی و مقابله با منابع و                4
 عوامل پخش شایعه 

 ـ مصـروف شـدن نیروی بیشتر مردم برای انتقال و گسترش شایعه، هر چند                5
 .ناخودآگاه باشد
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  ـ ایجاد تفرقه ، رویارویی و صف بندی بین اقشار مختلف مردم6
 ـ ایجـاد بدبینـی و سـلب اعتماد مردم از دولتمردان و هر آن چه که از طریق         7

 .گردد آنان منعکس می
 ـ بـر هـم زدن تعـادل روحـی و روانی جامعه وحاکم شدن خستگی روحی،                  8

 تفاوتی در بین مردم  بی ویأس
های مختلف سیاسی،     بـر هم زدن تعادل حرکت به سمت مطلوب در زمینه            ـ 9

 ...اقتصادی، نظامی، فرهنگی و غیره
 ـ کـاهش اعـتماد مـردم بـه وسـایل ارتـباط جمعی داخلی، مراکز خبری و                   10

 های خارجی ای اطالع رسانی رسمی و روی آوردن به منابع غیررسمی و رسانههنهاد
 جنگها در کلی غیرمحسوس شان درجامعه، به     ـ نفوذ وحضور تدریجی دشمن     11

پخش شایعه انعقاد   . و مـبارزات صـدر اسالم، پدیده شایعه کاربردهای فراوانی داشت          
و معاویـه توسط سربازان معاویه باعث از هم پاشیدن          ) ع(صـلح امـام حسـن مجتبـی       

همین موضوع  سـازمان رزمـی مسـلمانان و تضـعیف روحیه و سستی اراده آنان شد ؛                 
 عمالً تن به    میقـی بیـن سـربازان اسالم ایجاد کرد و مسلمانان وادار گردیدند            شـکاف ع  
 )206ـ7 ، ص 1376شیرازی،  (.صلح دهند

های مهم جنگ روانی است و به همین جهت است           شایعه پراکنی یکی از حربه    
کنند که هر خبری     ها به نیروهای خود توصیه می      کـه فرماندهان و مقامات باالی جنگ      

. یید شده مطرح شده باشد    أهای ت   مگر آنکه از طریق کانال     ، باور نکنید  شـنوید  کـه مـی   
 . های بارز انتشار شایعه در صدر اسالم در جنگ احد رخ داد یکی از نمونه

 :نویسد واقدی به نقل از نسطاس ـ خدمتگذار صفوان بن امیه ـ می

هر و چـنان شمشـیر بـر ایشان نهادند که کشتاری سخت کردند ، مسلمانان از               «
 کردند و از لشکرگاه    سـوی روبه گریز نهادند و پراکنده شدند و آنچه برداشته بودند رها            

 )168، ص 1369واقدی، (» .بیرون رفتند
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 :نویسد می )ص(واقدی دربارۀ تأثیر پخش شایعه کشته شدن پیامبر اکرم

چـون شـیطان بـه قصـد خوار و اندوهگین کردن مسلمانان بانگ برداشت که                «
گذشتند  هر سوی رو به گریز نهادند، مردم از کنار پیامبر می ، آنان ازمحمـد کشـته شد    

خواند ، اما آنها بدون اعتنا تا        پیامبر آنها را فرامی   . کردند و بـه آن حضرت توجهی نمی      
 )170، ص 1369واقدی، (» .منطقه مهراس گریختند

کوفه و  های تاریخی تأثیر شایعه، ماجرای مردم        یکی دیگر از آشکارترین نمونه    «
 .یعنی مسلم بن عقیل است    ) ع(چگونگـی رفـتار آنـان با فرستاده حضرت امام حسین          

ابن زیاد، به محض ورود به شهر با اطالع از جو روانی حاکم بر کوفه و شناخت دقیق                
ای را شروع وپس از مدت       نسـبت بـه ذهنـیات مـردم، اقدامـات زیـرکانه و چندجانبه             

او شایعه حرکت سپاه عظیم شام به سوی کوفه . کوتاهـی آثار مثبت آن را مشاهده کرد   
با این اقدام، عناصر سست عنصر و دنیاطلب یکی پس از      .  زبانهـا انداخـت    سـر را بـر    

در مدت زمان کمی شرایط و جو       و  شدند   دیگـری از صف یاران مسلم بن عقیل جدا          
ا حضرت  زیاد از همان مردم برای مقابله ب        و ابن  شدحاکم بر شهر کوفه کامالً دگرگون       

 ) 228 ، ص 1376شیرازی، (» .لشکری فراهم آورد) ع(امام حسین 

هـای امـروزی ، بـه منظور پراکندن صفوف و آشفتن افکار، بر شایعه            در جـنگ  
های رکن دوم تشکیالت     ترین بخش  شـایعه پراکنـی از مهم     . گـردد  پراکنـی تکـیه مـی     

 .رود  شمار میهای تهاجم به هاست و در جنگ روانی از کارآمدترین شیوه ارتش

هـر انـدازه کـه شـایعات درصـفوف احـزاب اثـر داشت، در صفوف مسلمانان               
گروهی از مسلمانان را برای تحقیق درباره       ) ص(که رسول خدا     هنگامی. تأثـیر بود   بـی 

قریظه به سوی آنان فرستاد، اینان پس از یقین از صحت پیمان شکنی              پیمان شکنی بنی  
 به آن حضرت گزارش دادند تا اطرافیان وی قـریظه، خـبر را بـه صـورت رمـزی       یبنـ 
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رسیم که  این نتیجه می بنابراین به. مـتوجه نشـوند و روحـیه مسـلمانان تضعیف نگردد         
 .مسلمانان در چهارده قرن پیش از این، با تأثیرات روانی شایعه آشنایی داشتند

 :   ـ سکوت9
 یا سلبی نیز    های عملیات ضد جنگ روانی که به آن تبلیغات منفی          یکی از شیوه  

که جنگ روانی و اقدامهای تبلیغی       به طور معمول، زمانی   . شود، سکوت است   گفته می 
دشـمن مهـم و قـابل اهمیـت نیسـت و یا قصد آنها تحریک متخصصان جنگ روانی                   

های مقابله با    خـودی برای پاسخ گویی انفعالی و عجوالنه است، یکی از بهترین شیوه            
ی ـ است ، بسیاری از اوقات، سکوت نوعی مبارزه          اعتنایی ـ ظاهر   آن، سـکوت و بـی     

نظیر . سازد منفـی محسوب گشته و سخنان و حرکات دشمن را بی ارزش و اعتبار می              
حرکتی که مردم هند برای مبارزه با استعمار انگلیس و کسب استقالل خود، به رهبری           

  .در پیش گرفتندگاندی 
اعتنایی ، قطع    ظاهرات ، بی  شـیوه بعـدی مقاومـت منفی مسالمت آمیز، از راه ت           

 …رابطـه اقتصـادی ، کمک نکردن به ستمگران،  همکاری ننمودن در امر حکومت و           
 .گردد اعمال می

 )115هود ـ   (هایی نظیر و ال ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار            قرآن مجید در آیه   
 . اشاره کرده استاین روش   به)51 –مائده(صاری اولیاء خذوا الیهود و النّو یا  ال تتّ

 هایی از مسلمانان،   ، میان گروه  ) ص(در صدر اسالم پس از رحلت حضرت محمد       
فرموده بود  گروهی بنابر آن چه پیامبر      . بـر سـر جانشینی آن حضرت اختالف پیدا شد         

را ) ع( علی دانستند و گروهی هم جانشینی حضرت      را جانشین آن حضرت می    ) ع(علـی 
و یارانش  ) ع(ام، ابوبکر به خالفت رسید و حضرت علی       تا اینکه سرانج  . قبول نداشتند 

این سکوت برای . بـرای جلوگیری از اختالف در میان مسلمانان سکوت اختیار کردند     
زیرا بعد از   . ارج شبه جزیره عربستان بسیار سودمند بود      خپیشـرفت اسالم، در داخل و     

 .ودندای از عربها به مخالفت با اسالم پرداخته ب وفات رسول خدا، عده
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 :  پیشگیری و مصونیت در قبال جنگ روانی های  ـ روش10
هـای روانی با توجه به نوع و شیوه جنگ روانی            گمتخصصـان و مجـریان جـن      

کنند عملیات ضد جنگ روانی متناسب با آن را طراحی           دشـمن و اهدافی که دنبال می      
 :کنند که مهمترین آنها عبارتند از  و اجرا می

 : مان  ـ حفظ اعتقاد و ای1
این گزینه یکی از بهترین و کارآمدترین روشهای پیشگیری و مصونیت در قبال             

چون بخش عمده رفتار انسانها مبتنی بر ارزشها و معیارهای فکری           . جنگ روانی است  
به همین رو قبل از هرچیز، اعتقادات و ارزشهای         . و تابع مجموعه اعتقادات آنان است     
تواند به عنوان یک     این عامل می    گیرد که  ن قرار می  متعالـی انسـانی مورد هجوم دشمنا      

عـامل اساسـی در تقویـت روحـیه افـراد مؤثّر واقع گردد و بر پایداری آنان در مقابل                    
 ) 60، ص1376شیرازی ، . (جنگ روانی بیفزاید

 : فرماید قرآن کریم در این خصوص می
ه آنها گفتند   ب) منافق مثل نعیم بن مسعود اشجعی     (آن مؤمنانـی که چون مردمی       

لشکر بسیاری، که تمام مشرکان و پیروان ابوسفیان باشند علیه شما مؤمنان فراهم شده              
انـد از آنـان در اندیشـه و بر حذر باشید، این تبلیغات و مکر دشمن به جای ترس بر                     

کند و نیکو یاوری     ایمانشـان افزود و گفتند در مقابل دشمنان تنها خدا ما را کفایت می             
 )3آیه ، کریم قصص قرآن. (است

دار و  سراسـر تـاریخ اسـالم نشـانگر این نکته است که اعتقادات عمیق و ریشه           
ایمـان درونی افراد به عنوان سالحی کارآمد و مؤثر، در مسلمانان ایجاد پایداری کرده               

 .ها و تالشهای دشمن را عقیم گذاشته است و توطئه
ن اصل تأکید فراوان    همـان ابـتدای نهضت بر ای       از) ره(حضـرت امـام خمینـی     

 : کردند این نکته اشاره می اند و به داشته
 ».ایمان در دل شما هست انقالب اسالمی شکست نخواهد خورد  تا مادامی که«
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ای و    ـ حفـظ همبسـتگی و وحـدت و پرهـیز از اختالفات قومی و قبیله                2
 :دینی 

ذهبی ،  ها و اقوام یک جامعه و تالش در گسترش اختالف م           تفـرقه مـیان گروه    
نژادی و قومی، یکی از مهمترین ترفندهای مورد استفاده توسط متخصصان و مجریان             

 .جنگهای روانی است

دارد و به وحدت  قـرآن کریم با هشدار به مسلمانان، آنان را از تفرقه برحذر می          
آل عمران ،   ( .قوا و ال تفرّ   و اعتصموا بحبل اهللا جمیعاَ    : فرماید و یـک پارچگی دعوت می     

 ) 103آیه 

 .تان به ریسمان الهی چنگ بزنید و پراکنده نشوید همگی

های او   وجـای دیگـر در قـرآن مجـید ضمن برشمردن صفات فرعون و توطئه              
 : فرماید می

 )3قصص، آیه (  وَ جَعَلَ اَهْلَها یستَصنَفْ شیعاً طائِفَهَ مِنْهُم

 .) کرد عیف میو مردم را به صورت گروههای متفرق درآورده، گروهی از آنان را ض(
 .های دشمن در جنگ روانی   ـ شناخت اهداف و شیوه3
 . ـ حفظ اسرار و جلوگیری از ترویج شایعات مخرب 4
 .ـ ترمیم نقاط آسیب پذیر و حساس 5     
 

  ـ خطبه و سخنرانی 11
نکـته بعـدی کـه بیشـتر در جـنگهای صدر اسالم معمول و مرسوم بوده است                  

آرایی نیروهای دو طرف ، سخنرانی و ایراد خطبه           صف با. باشد خطـبه و سخنرانی می    
سخنرانی عالوه بر آنکه    . شد بـه عـنوان اتمـام حجت و اخطار نهایی به کار گرفته می             

ر روحیه نیروهای   بشود، تأثیر زیادی     موجـب تقویت روحیه و اراده نیروی خودی می        
 .دشمن دارد
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، ائمه  )ص(مبر اکرم در صـدر اسـالم خطبه و سخنرانیهای انجام شده توسط پیا           
رتـبه و سیاسـتمداران لشـکر اسـالم، عـالوه بر آنکه روحیه               اطهـار، فـرماندهان عالـی     

کرد باعث تضعیف روحیه و اراده نیروهای دشمن و          نـیروهای مسـلمان را تقویت می      
این شیوه به ویژه در     . شد فرار آنان از صحنه کارزار و یا پیوستن به نیروهای اسالم می           

 یک جبهه، اسالم واقعی و ناب بوده و در جبهه دیگر، داعیه اسالم و               جنگهایـی که در   
گذاشت و   اسـالم خواهـی قرار داشت تأثیر زیادی در روحیه نیروهای دشمن باقی می             

. ساخت یا به جبهه اسالم ناب ملحق می       چه بسا افرادی را ازمیدان جنگ دورساخته و       
 .هستندهای خوبی از این موضوع  جنگهای جمل و صفین نمونه

در ) ع(و امام حسین) ع(، امـام حسـن  ) ع(سـخنرانی و خطـبه حضـرت علـی        «
جـنگهای مخـتلف کـه دشـمنان آنـان مدعـیان اسالم و خالفت اسالمی بودند، نقش                  

 ) 229، ص 1376شیرازی، (» .ای داشت اساسی و تعیین کننده

 باب ترغیب به جهاد، مقاومت و ایستادگی       در) ع(سخنرانی و خطبه حضرت علی    
روشنی از تأثیر   های    مـیدان جـنگ و ثابت قدمی مسلمانان برای یاری اسالم، نمونه            در

 آن حضرت،    قسمتی از سخنان  . خطـبه و سـخنرانی بـر روحـیه و اراده افراد ثابت است             
که  لشکر معاویه در جنگ صفین بر اصحاب آن بزرگوار سبقت گرفتند و راه                هنگامـی 

از آب شدند،   ) ع(اده یاران حضرت علی   ورود بـه آب فـرات را متصـرف و مانع استف           
 :خطاب به اصحاب و سربازانش فرمود

والسیوف من الدماء   ؤ ر نخیر محله، ا  أقد استطعموکم القتال ، ففروا علی مذله، و ت        «
نهج  (» …  فی موتکم قاهرین   ۀتـرووا مـن المـاء فـالموت فـی حیاتکم مفهورین و الحیا             

 )138 ص 51البالغه ـ خ 

 شما اف شریعه فرات و منع شما از برداشتن آب، کارزار بلشـکر معاویه با تصرّ    
پس شما یا بر ذلت و خواری اقرارکرده و شجاعت و شرافت را از دست                .طلبند را می 
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بدهـید و بـا عجـز و ناتوانی از تشنگی بیچاره شده و خود را تسلیم دشمن نمایید، یا                    
در پس مرگ   .  شوید سیرابآنکـه شمشیرهایتان را از خونهایشان سیراب کنید تا از آب            

 زندگانـی شماسـت اگر مغلوب شوید و حقیقت زندگانی در مرگ شماست آنگاه که بر               
 .دشمن غالب آیید

) س(های حضرت زینب   توانیم یکی از بهترین خطابه     در رابطـه با خطابه، ما می      
 .را در همین جا ذکر کنیم

را صریحاً اظهار   اعتقادی خود    پـس از آنکـه یـزید با خواندن اشعار، کفر و بی            «
آور کربال به پا خاست و برای جمع حاضرین سخنرانی           نمـود، زینب دختر علی و پیام      

بـرای اطـالع بیشـتر بـه کتاب امام حسن و امام حسین علیه السالم نوشته                 : (» فـرمود 
 .)  به بعد مراجعه فرمایید269عالمه بزرگوار سید محسن امین صفحه 

 :ها و پرچم   ـ سمبل12
 .باشد ها و پرچم می های جنگ روانی در صدر اسالم سمبل  از شیوهیکی دیگر

نخستین کسی که در جنگ با روم پرچم را گرفت،   : فرماید می) ع(امـام صـادق     
 )110، ص11عاملی، جلد(ال اله اال اهللا . ابراهیم خلیل بود که بر آن نوشته شده بود

ها به عنوان نقطه     ها ، در تمامی جنگ     پـرچم بـه عـنوان یکی از مهمترین سمبل         
تا زمانی  . کای سپاه و لشکر است    اتکـای سربازان و جنگجویان شمرده شده و نقطه اتّ         

جنگیدند و   کـه پـرجم در اهـتزاز بود افراد به امید پیروزی و با قوت و روحیه باال می                  
به همین دلیل،   . گذاشتند شـد افراد سپاه پا به فرار می        زمانـی کـه پـرچم واژگـون مـی         

کوشیدند به واسطه اهمیت پرچم در جنگها، پرچمدار را از           و رهـبران مـی    فـرماندهان   
ترین افراد سپاه انتخاب کنند و عالوه بر آن برای حفاظت از             هبیـن شـجاعترین و زبـد      

 .گماشتند پرچم نیز چندین نگهبان زبردست در قلب سپاه می
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و او  داد  » مصعب بن عمیر  «در جـنگ بدر پرچم خود را به          )ص(پیامـبر اکـرم   «
» .خواستند پیش برد و در آنجا قرار گرفت        می) ص(پـرچم را تـا آنجا که رسول خدا          

 )53،  ص 1369واقدی، (

یکـی از عوامـل مهم از هم گسیختگی و هزیمت سریع لشکر قریش در جنگ                
بـدر، رهـا کـردن پـرچم و فرار پرچمداران از معرکه نبرد بود که باعث ایجاد هرج و                    

در جنگ احد، ابوسفیان برای آنکه واقعه بدر        . قریش شد مـرج و بـی نظمی در لشکر         
 :تکرار نشود، نزد پرچم داران سپاه رفت و گفت

. ای چنان بر قریش افتاد     روز بدر علم نگه نداشتید و زود پشت بدادید تا واقعه          «
که   یا پرچم را چنان    .دیدیـد کـه مردم چشم به پرچم دارند و اگر پس رود، پس روند              

 )5، ص1366هشام ، ابن(» .ببریم  یا آن را به ما دهید تا چنان که بایدباید نگهدارید، 

به قلعه خیبر رسید، هر روز پرچم را        )ص(که پیامبر اکرم   در جنگ خیبر هنگامی   
داد تـا قلعـه مسـتحکم یهودیان را فتح کنند ولی موفق         بـه دسـت یکـی از یـاران مـی          

هر  )ص(ند و نزد پیامبر اکرم    کرد دار و یاران آنان عقب نشینی می       شـدند و پرچم    نمـی 
 .خواندند یک دیگری را ترسو می

روزی پرچم را به ابوبکر و روز دیگری به عمر داد ولی آنان             ) ص(رسول خدا   
 طبری در  .نشینی کردند  نـیز موفـق بـه فتح قلعه و مقابله با یهودیان نگردیدند و عقب              

 : کند چنان نقل می» بریده اسلمی«این خصوص از 

سوگند به خدا فردا این پرچم را به مردی         : فرمود) ص(تفاق، پیامبر پس از این ا   
او خدا و رسولش را     . دهـم کـه خداونـد، خیـبر را بـه دسـت او فتح خواهد کرد                 مـی 

چون روز دیگر شد دو تن پرچم       . و پیامبر نیز او را دوست دارند       دوسـت دارد و خدا    
 و پرچم را به او داد و کسان         را پیش خواند  ) ع(خواستند بگیرند ولی پیامبر، علی     را می 

با مرحب  ) ع(علی. با او برفتند و با خیبریان رو به رو شدند و مرحب رجزخوان بیامد             
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ضربتی بر سر او زد که تا دندانهایش رسید و          ) ع(ضربتی رد و بدل کرد و عاقبت علی       
ری، طب (.رخ داد   مـردم اردو صدای آنرا شنیدند و هنوز دنباله اردو نرسیده بود که فتح             

 )1146، ص 1363

 در جـنگهای امروزی نیز سمبلها ـ به ویژه پرچم ـ دارای نقش و اهمیت خاصی               
هشت ساله عراق و ایران، گویای این مطلب است پیشانی بندهایی            دوران جنگ . هسـتند 

کردند و با شعارهای مختلفی از قبیل یا حسین          کـه رزمـندگان اسـالم از آن اسـتفاده می          
 ن گردیده بود و یا پرچمهای مختلفی که  یـا زهـرا و یا مهدی مزیّ       شـهید، یـا ابوالفضـل،       

 پیامبر اکرم و ائمه     یات مربوط به فتح و ظفر و اسامی نورانی        آ  یات قرآن کریم از جمله    آ
های روشنی از نقش     اطهـار ـ صـلوات اهللا علـیهم اجمعین ـ منقوش شده بود،  نمونه              

 رزمندگان. ان و اراده رزمندگان اسالم بود      تو ،سمبلها در افزایش روحیه    ارزشی استفاده از  
گرفتند و با روحیه بسیار عالی به        بـا دیـدن ایـن پیشـانی بـندها روحیه دو چندانی می             

پرچم در دنیای امروز نزد سیاستمداران و حتی عامه    . بردند سـوی دشـمن هجـوم مـی       
قالبی بینیم بسیاری از مردم کشورهای ان      مـردم از جایگاه خاصی برخوردار است و می        

کشند و این اقدام به منزله       بـرای مـبارزه با استکبار، پرچم کشور دشمن را به آتش می            
 )235، ص 1376شیرازی، ( .تحقیر و ناچیز شمردن دشمنان است

  ـ شعار  و رجزخوانی 13
اللفظی شعار در علوم اجتماعی ، فریاد        معـتقد اسـت معـنای تحت      » آلـن بـیرو   «

ده و گیرا که با هدف تأثیر بر افکار عمومی بدون  ای است سا   شعار جمله . جـنگ است  
، درشعارها اغلب احساسات  . ودش  عنوان می  انبحـث وجدل و ایجاد مقاومت از جانب آن        

 )338، ص 1370بیرو ،. (گیرند و ضربه عاطفی و هیجانی اساس کار است مخاطب قرار می

 :واژۀ شعار در فرهنگ عمید چنین تعریف شده است
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سـت از نـدای مخصوص و عالمت گروهی از مردم که بدان             شـعار عـبارت ا     «
 )846، ص 1369عمید، (» .یکدیگر را بشناسند

گیری از شعار عالوه بر آن که باعث شناسایی افراد یک گروه شده و نوعی                بهره
رود، هنگام جنگ نیز در تشویق و ترغیب نیروهای          تبلـیغ در مـیدان نـبرد به شمار می         
ندای مشخصی   شعار .حـیه دشمن تأثیر بسزایی دارد     خـودی و تضـعیف و تزلـزل رو        

گونه  شناسند؛ ازخصوصیات این   بـه وسـیله آن یکدیگـر را باز می          اسـت کـه گروهـی     
انبوه شعارهای متفاوتی   . شـعارها، فراگـیری، شمول و عمومی بودن مخاطبان آنهاست         

 فهم  های خوبی برای   کـه از ابـتدای پیروزی انقالب اسالمی تاکنون مطرح شده، نمونه           
 .واژه شعار هستند

استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی، روح  : بسـیاری از ایـن شـعارها عبارتـند از         
شکنی خمینی، مرگ بر آمریکا، مرگ بر منافق، حسین حسین شعار            منـی خمینـی بـت     

 . شوند ماست، شهادت افتخار ماست و صدها شعار دیگر که قدیمی یا منسوخ نمی
در خصوص شعارهای مورد استفاده در      ) السـالم  علـیه (حضـرت امـام صـادق       

 : فرماید های صدر اسالم می جنگ
،  »یا نصراهللا افترب  «است و   » یا محمد یا محمد   «شـعار ما در جنگ بدر ، شعار         

یا ربنا ال   «، در جنگ بنی قینقاع      »القدس ارح  یا روح «نظیر   شـعار مسلمین در جنگ بنی     
، »عبداهللا عبداهللا یا بنی   یا بنی «ین  شعار جنگ حن   ،»یا رضوان «در جنگ طائف    » یغلبـنک 

، در جنگ » یا سالم اسلمهم«قریظه  ، در جنگ بنی»هـم الینصـرون  «درجـنگ احـزاب    
 االّ«، در جنگ حدیبیه     »الالی اهللا االمر  «مریسـیع که عبارت از جنگ بنی مصطلق است          

یا « بوک، در جنگ ت    »نحن عباداهللا حقاً حقاً   «، روز فـتح مکه      »المیـن لعـنه اهللا علـی الظّ     
شعار . »یا نصر اهللا«، در جنگ صفین »امت امت  « الملوح   ، در جنگ بنی   »احـد یا صمد   
اهللا علیه و    صلی(یا محمد   « و شعار ما       »)اهللا علیه وآله   صلی(یا محمد   «) ع(امام حسین   

 ) 80، ص1362نجفی، (» .است) آله
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انی شعار در   امـروزه نـیز ارتشهای جهان با وقوف بر میزان تأثیر و کارایی و رو              
بیـن نیروهای خودی و افراد دشمن، شعارهای متناسب با اهداف مورد نظر را انتخاب               

حماسی نیز   مارشهای نظامی، سرودهای ملی و مذهبی و      . جویند کرده و از آن بهره می     
 .به همین منظور است

 : نویسد شهید آیت اهللا مرتضی مطهری در توصیف شعار می

. اند خوانده ها می  ت از شعرها و نثرهایی که در جنگ       شعار در اصل عبارت بوده اس     
ای شعاری مخصوص به خود      اند هر دسته   رفته این معنی که وقتی افراد به جنگ می         به

شده و افراد همه مسلح به خود و زره و         داشـته و چـون معموالً جنگ تن به تن انجام می           
ی و از باال تا روی ابروها پوشیده        اند و صورتشان از پایین تا بین       کاله و شمشیر و سپر بوده     

اند  توانسته می شد با این وضع هم  کمتر       و پـنهان بوده است و فقط چشمهایشان دیده می         
 تا معلوم شود    کردند ای را انتخاب کرده و در جنگ تکرار می         یکدیگر را بشناسند، جمله   

ناً کـه فـالن جـزء فـالن لشکر است گذشته از ذکر شعار دسته خودشان، شخص احیا                 
البداهه با   کرده ، با یک رباعی، با یک رجز و طرف مقابل هم فی             خودش را هم معرفی می    

 ) 209، ص 1371شهید مطهری،( .داده است شعر و عبارت دیگر به اوجواب می

که افراد هنگام    ودش شـعری گفـته مـی      معمـوالً بـه   » رجـز «: و امـا رجزخوانـی    
عمید در تعریف   . خوانند رفروشی می به منظور خودستایی و فخ     رویارویی با همدیگر،  

خواندن اشعار به هنگام نبرد جهت مفاخرت و خودستایی را  : نویسـد  رجزخوانـی مـی   
 )693،ص 1369عمید، ( .رجزخوانی گویند

ای برای تقویت اراده خود و تضعیف روحیه         رجزخوانی، اغلب به عنوان وسیله    
با مرحب  ) ع(ویی حضرت علی  به عنوان مثال رویار   . گیرد دشمن مورد استفاده قرارمی   

که در مقابل آن حضرت قرار گرفت با کبر و           مرحب هنگامی . یهـودی در جـنگ خیبر     
 :غرور فراوان دست به نمایش قدرت زد وگفت
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دانند که من مرحبم ؛ سراسر وجودم پوشیده از زره و سالح است              اهل خیبر می  
 نی با شمشیر و این زمانی است      کنم و زما   گاهی با نیزه حمله می    . ام و  قهرمانـی با تجربه     

 :در پاسخ به رجز او فرمود) ع(امیرالمومینن . که شیران شجاع با تجربه به پیش آیند

مـن آن کسـی هسـتم کـه مادرم مرا حیدر نامیده، و شما را به سرعت به دیار                    «
کنند و مخالف را از پای       عـدم خواهم فرستاد؛ همانند شیران بیشه که سخت حمله می          

ـ آ درمـی  به هرحال ، از آن جا که رجزخوانی همانند       . )654، ص 1369واقـدی،   ( »دورن
ای در تحریک و تشجیع و تقویت روحیه و اراده افراد داشته، مورد              شـعار نقش عمده   
امروز نیز فرماندهان نظامی،    . آور بوده است   آوران و جـنگجویان نام     توجـه بیشـتر رزم    

گیری از وسایل، ابزار و      با بهره هـای روانـی      اندرکـاران جـنگ    سیاسـتمداران و دسـت    
تجهـیزات پیشرفته ارتباطی در مواقع لزوم به رجزخوانی، همگون با فرهنگ و شرایط              

درجنگ ایران و عراق هم     . پردازند و جو حاکم بر جوامع مخاطبان در دنیای کنونی می         
 . ایم شاهد چنین اقداماتی بوده
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 : منابع 
 قرآن مجید -1

ه ، ترجمه   ، السیره النبویّ  )1366(هشام ، ابومحمد عبدالملک ایوب حمیری ،        ـ ابن  2
 قاضی ابرقوه، تهران ، انتشارات اسالمیه ، چاپ سوم

 چاپ ششم. ، امام حسن و امام حسین)1369( عالمه سید محسن ،،  امین -3

: ، فرهـنگ علـوم اجتماعی، ترجمه باقرساروخانی، تهران          )1370( ـ بـیرو ،آلـن ،      4
 ارات کیهان، چاپ دومانتش

 ، نبردها و سرداران اسالم ، چاپ اول)1374( حسینیا، احمد -5

 ، جنگ روانی ـ چاپ اول) 1373(ـ دانشگاه امام حسین، معاونت آموزش ،6

 ، امام علی و مسائل نظامی ، چاپ اول)1380(  ـ دشتی محمد،7

  28/3/1367 ـ روزنامه رسالت 8

هـنگ و معـارف اسـالمی، تهـران، انتشارات     ، فر )1362( سـجادی سـیدجعفر،     ـ 9
 ماده شعار  . اساطیر، چاپ اول

 های فرماندهی پیامبر، چاپ اول ، شیوه)1378( شیت خطاب، محمود، -10

 ردها، چاپ اولبنگ روانی و تبلیغات، مفاهیم و کارج، )1376(ـ شیرازی، محمد، 11

ید محمد باقر   ، تفسـیر المـیزان ، تـرجمه س        )1363( طباطبایـی محمدحسـین ،     -12
 موسوی همدانی ، کانون انتشارات محمدی ، چاپ سوم

، تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، )1363(جریر،  ـ طـبری محمدبـن   13
 انتشارات اساطیر

   از ابواب جهاد العود62 باب 11ـ عاملی،حر، وسایل الشیعه ، جلد 14

 چاپ سوم شارات امیرکبیر،انت: نگ فارسی، تهرانه، فر)1369(ـ عمیدحسن ،15

 انتشارات جار، چاپ اول: تهران . ، تبلیغات و مردم)1355( ـ فیاد حسن،16
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  27ـ فیض االسالم علی نقی، ترجمه و شرح نهج البالغه خطبه 17

 ) ع(، سیاست نظامی امام علی)1375( ـ قائدان اصغر، زمستان18

بایندر، ترجمه کورش   )ها رویهاصول و   (، استراتژی بزرگ    )1370(ـ کالیـنزجان، ام،     19
 المللی وزات امورخارجه، چاپ اول ش انتشارات دفتر مطالعه سیاسی در بین: تهران

 ، جنگ روانی و چگونگی  )1370(ای ،  سنجش برنامه  ـ مرکز تحقیقات ، مطالعات و     20
 صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران: تهران . گیری آن شکل

 صدرا، چاپ نوزدهم  حسینی، تهران انتشارات، حماسه )1371(ـ مطهری مرتضی،21

 اریخ ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی ت، آفرینش ورـ مقدسی طاهری مطه22

 ، جواهر الکالم ، تهران دارالکتب اسالمیه )1362(ـ نجفی محمدحسن ،23

ترجمه محمود  . ، مغـازی  )1369(سـعدبن کاتـب،      ـ واقـدی، محمدبـن عمربـن      24
 کز نشر دانشگاهی چاپ دوممر: مهدوی دامغانی، تهران 

 ،)ص(، مدیریت نظامی درنبردهای پیامبر    )1374(ضاهر سـرتیپ ستاد دکتر   ،    ـ وتـر  25
 چاپ اول، ترجمه اصغر قائدان
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