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جنگ نرم در حکومت پیامبر اسالم
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عبداهلل قدرتی

چكیده
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جنگ نرم ،یکی از موضوعات مهم در ارتباطاات بان المللای اسا و با لااا
کمهزین بودن،داشت ابزارهای فراوان و گستردگی روشهاای آن ،هماوار ماورد

توج حاکمان قرار گرفت اس  .در سنر ی نبوی ننز میتوان نمون هایی از جنگ
نرم را یاف ک ب جنگ سخ شباه دارد .در آغاز تشکنل حکوم نبوی در
مدین  ،چهار گرو برای نابودی آئن رسول خدا جنگ نرم را بار ضاد ایشاان
باار پااا کردنااد .نخسااتن کسااانی کاا بااا جنااگ سااخ و ناارم ،در مقاباال
پنامبر ایستادند و بارای از مناان برداشات اساتم تاتش میکردناد ،قریشانان
بودند .یهودیان نناز کا در داخال و خاارز از مدینا سااک بودناد ،در برابار آن
حضرت قرار گرفتند و پس از آن ،سران مسنانان نجران ،با پناامبر با جادال
پرداختند و همچنن منافقن  ،در طول مدت حکوم ایشان ،با توطئ و عملناات
میکردند .اقدامات حضرت در مقابل باا
نرم ،برای سرنگون نمودن استم تتش 
ای شنو ی جنگی را  ،ک بخشی از آن بر اساس قرآن کر یم و بخشی الهامگرفتا
از خداوند متعال اس  ،می توان ب عنوان بهتری راهکارهای مبارز با جنگ نارم
دشم ب حساب آورد.
واژگان كلیدی :جنگ نرم ،حکوم پنامبر استم
تار یخ استم ،سنر .
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مفهومشناسی جنگ نرم

.1
جنگ نرم ( )Soft Warب معنی مبارز ی دو جناح متخاصم ،بادون درگناری فنزیکای
(بدون درگنری با ابزار نظامی) میباشد( .طهماسبیپور )10 :1390،برخی گفت اند :جناگ
نرم در مقابل جنگ سخ اس و بعضی گفت اند :جنگ نرم یعنی هنچ منازع ی فنزیکی
و سختی در آن صورت نمیگنرد .جنگ نرم ،از سنخ جنگ فرهنگی اس  .از ای رو ،از
ً
نظر لغوی ،جنگ نرم ،نقنض جنگ سخ اس ؛ ولی اصطتحا با نوع دیگری از مبارز
ک از جنس نرم و مبارز ی فرهنگی اس  ،گفتاا میشاود .توضانح اینکا هاد هار دو
جنگ ،براندازی اس  ،اما در جنگ سخ  ،ب طور فنزیکی ،و در جناگ نارم ،با لااا
روانی ،در مقابل هم قرار میگنرند .با بررسی زوایای مختلف جنگ نرم ،در مقابل جناگ
سخ و برشمردن تفاوت بن ای دو ،روش میشود ک جنگ نرم ،بسنار پنچند  ،دشوار،
خطرناک و هم جانب  ،فردی ،اجتمااعی ،اعتقاادی ،فرهنگای ،ملای ،سناسای ،اقت اادی،
تهدید و  ...اس .
 .1-1تفاوت جنگ نرم و جنگ سخت
عرصا ی جناگ ناارم ،بسانار گساترد و در هما ی ساطوح و لیا هااای یا جامعا ،
تأثنرگذار اس ؛ برعکس ،جنگهای سخ و ننم سخ  ،مادود ب ی منطق  ،و آثاار و
پنامدهایش ننز ظاهری اس .
متک و شاخص جنگ نرم ،ت ر و تساخنر قلاوب اسا  ،اماا در جناگ ساخ ،
ت ر اراضی و مناطق اس .
در جنگ نرم ،ننروی فکر و اندیش لزم اس  ،ولی در جنگ سخ  ،قوای بدنی.
با جنگ نرم ،اسااس یا حکوما (فرهناگ ،اعتقاادات و ارزشهاای یا
برچند میشود ،اما جنگ سخ  ،موجب مقاوم و مقابل میگردد.

ملا )

جناگ نارم ،تاادر یجی و پنهاان اسا و تشاخنص آن ساخ و مقابلا باا آن مشاکل،
برخت جنگ سخ ک دفعی و ب صورت ظاهری و مقابل ی با آن امکانپذیر اس .
جنگ نرم ،بدون درگنری فنزیکای و اساتفاد از ابازار نظاامی صاورت میگنارد ،ولای
جنگ سخ  ،با خونریزی و کشتار همرا اس .

 .2اهداف جنگ نرم در زمان پیامبر
در زمان حکوم پنامبر اکرم  ،هد دشم از جنگ سرد و نرم ،ناابودی آیان و
دی آن حضرت بود .بزرگ قریش میگوید :اختت ماا باا ماماد ،بار سار دیا و آیان
اوس ( .واقدی330 :1369 ،ا )331اگر آنها با شخص پنامبر دشمنی میکردند ،ب ای
برنمایداشا  .لاذا هاد

دلنل بود کا ایشان ب هنچ قنمتی دس از دی و آین خاویش
دشم  ،مهار و نابودکردن نظام مخالف خود اس .
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 .3ابزار جنگ نرم در زمان پیامبر
جنگ نارم دارای ابازاری اسا ؛ درگذشات  ،ابازار جناگ نارم ،از جانس هنار ،شاعر،
داسااتانس ارایی ،هجوگااویی ،شااایع  ،دروج ،رجزخ اوانی ،افسااان سااازی از شخ ان هااای
پهل اوانی ،اسااطور سااازی و ،...در غناار هناار ننااز اسااتهزا  ،تفاااخر ،تفرق ا افکنی ،توطئ ا ،
فتن انگنزی و ...بود.
در صدر استم ،از ابزارهایی همچون :شعر ،هجوگو یی ،رجزخوانی ،اساتهزا  ،تفااخر،
توطئ و تفرق برای جنگ نرم استفاد میشد .در جبه ی دیگر ،مسلمانان ننز برای مقابل با
دشم  ،از شعر ،رجزخوانی ،تفاخر و تفرق بن دشم بهر میبردند .همانگون ک داناش
بشری رو ب پنشرف اس  ،ابزار جنگ نرم ننز پنشرفت و مدرن میشود .دشمنان استم هار
یکنند تا با استفاد از ابزارهاای ناو ی  ،ساد را رشاد و تعاالی
روز بنش از گذشت تتش م 
مسلمانان شوند.
 .4شیوههای جنگ نرم در زمان پیامبر
جنگ نرم در حکومت پیامبر اسالم

در زمان حکوم رسول اکرم از س شنو ی گفتاری ،رفتاری و شبک ای ،ب عنوان
ابزار جنگ نرم بهر میبردند؛ ب عنوان نمون  ،در زمانها و موارد مختلف ،با گفتار و رفتار
مایپرداختناد؛
خویش باعث ب جوش آمدن احساسات مسلمانان میشدند و سپس ب نبارد 
ای تنها در طر مسلمانان نبود بلک دشمنان استم ننز در جبه ی مخالف و حتی ب روش
شبک ای عمل میکردند و منجر شاد کا در جناگ احازاب ،گرو هاای زیاادی بار ضاد
پنامبر متاد شدند.
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بر ای اساس میتوان از شنو های جنگ نرم و مسایل و مباحث مربوط با آن در قارآن
ْ َ
َ ُّ ْ َ ُ َّ ْ َ َ ْ ُ ِّ ُ
َ
اط الخیل
نجا ک میفرمایدَ :وأ ِعدوا لهم ما استطعتم من ق َّو ٍة َو ِمن ِّرب
کریم جستجو کرد؛ آ 
ِ
ِ

َ
َ ُ ُ ْ
ُ
ُْ ُ َ
ّ ُ َْ ُ
َ َْ َ َ ُ
َ ْ َّ ّ َ َ ُ َّ ُ ْ َ َ َ
ون ِه ْم ال تعل ُمونه ُم الله یعل ُمه ْم َوما ت ِنفقوا ِمن شی ٍء
تر ِهبون ِب ِه عدو الل ِه وعدو َكم وآخ ِرین ِمن د ِ
ُ َ ُْ َ
ّ
َّ َ ُ
َ
ِفی َس ِبی ِل الل ِه ی َوف ِإلیك ْم َوأنت ْم ال تظل ُمون (انفال« )60/و هرچ در توان دار یاد ،از ننارو و

اسابهاای آمااد بسانج کنناد ،تاا باا ایا [تادارکات] ،دشام خادا و دشام خودتااان و
[دشمنان] دیگری را جاز ایشاان ا کا شاما نمایشناسندشاان و خادا آناان را مایشناساد ا
بترسانند .و هر چنزی در را خدا خرز کنند ،پاداشش ب خود شما بازگردانند مایشاود و
چنانک متحظ میشود ،قرآن کریم ب مسلمانان میآموزد تاا
بر شما ستم نخواهد رف  ».
از شنو های تشدید و متزلزلکردن روحن ی دشم بهر ببرند .یکی از آموز هاای قارآن با
مسلمانان ،فراهمآوری توان و ننروس ؛ توان ،شامل هرگون ابزارهای بازدارناد  ،هجاومی و
دفاعی اس  .از ای رو ،تنها ب ستح اشار نشد  ،بلک مهناکردن هار چنازی کا قادرت
مسلمانان را افزایش دهد ،امری ضروری اس .
پنامبر اکرم  ،هموار مبتکر بهتری تاکتن ها و تکنن های عملنات روانای در دو
بعااد تقویاا روحناا ی رزمناادگان اسااتم (فعالناا رواناای) و تضااعنف روحناا ی سااپا
دشم (جنگ روانی) بودند( .کمالیکلنمانی)12 :1388 ،

 .5جنگ نرم در دوران حكومت رسول گرامی اسالم
 .1-5غزوهی بدر
 .1-1-5تحریک احساسات
یکی از شانو های رایاج در جناگ نارم« ،تاریا احساساات» اسا ؛ چناانکا در
غزو ی بدر ،مشرکان در چند مورد ،از ای شنو استفاد کردند ،ک در ادام  ،ب بررسی آن
پرداخت میشود.
وقتی کاروان تجاری قریش ب سرپرستی ابوسفنان ،بعد از تجارت از شام ب طر مکا
میآمد ،پنامبر ب مهاجرانی ک مورد ظلم و ستم مشارکن قاریش قارار گرفتا بودناد و
اموالشان غارت شد بود ،دستور دادند تا ب جه دفاع از خود ،بر سر را کااروان تجااری

قریش حاضر شوند و اموالشان را م ادر نمایند؛ ابوسفنان از ای ماجرا آ گاهی پندا کارد و
ً
َ َ
ضمضم را سریعا ب مک فرستاد تا دلوران قریش و صاحبان کالهای تجاری را آ گا نماید
َ َ
تا برای نجات کاروان رهسپار شوند .ضمضم نناز بارای تاریا و با جاوش آوردن خاون
قریش ب فرمان ابوسفنان ،گوشهای شتر خاود را بریاد ،بننای آن را شاکاف  ،جهاازش را
برگردانند و پنراه خود را از جلاو و عقاب چااک زد و بار روی شاتر ایساتاد و فریااد زد:
«مردم! شترانی ک حامل ناف ی مش اند در خطرند( .البتذری )290/1 :1417 ،مامد و
یاران او درصدد م ادر ی کالی شما هستند ،گمان نمیکنم ب دس شما برسد ،ب فریااد
برسند و یاری کنند!» (اب اثنر ،بیتا)81/2 :
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تاری کردن ،باید ب شنو های مختلف و متناسب باا موقعنا باشاد تاا تاأثنر خاود را
بگذارد« .تاری غنرت و ع بن » مردم عرب ننز زبانزد خاص و عام اسا ؛ فاردی از
بزرگان قریش ب نام امن ة ب خلف ک در جنگ بسنار مؤثر باود و نمیخواسا در جناگ
بدر شرک نماید( ،الامنری المعافری ،بیتا )610/1 :در مسجدالارام بن گروهی نشست
بود؛ دو نفر ک عازم نبرد با مسلمانان بودند ،سرم دانی را ب دس گرفتا و نازد او آورد و
خطاب کردند « :امنا ! حاال کا از نبارد باا کساانی کا ثاروت و تجاارت تاو را با خطار
انداخت اند ،سر بر میتابی و کنار گرفت ای ،بنا مانند زناان سارم بکاش و گوشا ی خانا
بنشن و نام خود را در ردیف دلوران و جنگجویاان ننااور( ».ساباانی)491/1 :1361 ،
ای سخنان ،چنان امنة ب خلف را تاری کرد ک بیاختنار لوازم سفر خود را برداش و
بیتا82/2 :؛ منسوب ب بلعمی،
با قافل ی قریش برای نجات کاروان ب را افتاد( .اب اثنر ،
)138/2 :1378

هنگامی ک کاروان تجاری قریش نجات پندا کرد ،خبر جدیدی منتشر شد ک کاروان
جنگ جویان و دلوران قریش از مک برای مقابل با مسلمانان ب منطق ی بدر رسند اند .از

ای رو ،ف ل جدیدی گشاود شاد .پناامبر باا مشااهد ی ساران و دلوران قاریش در
جبه ی مقابل ،ب مسلمانان فرمودند« :اینك ای مک اس ک پار های جگرش را ب سوی
شما افکند اس  ».پنغمبر با ماردم در کاار جناگ مشاورت کارد( .مقدسای:1374 ،
 )682/2نخس ابوبکر برخاس و گفا  :آنهاا از دلوران ،سلاشاوران و بزرگاان قاریش

جنگ نرم در حکومت پیامبر اسالم

 .2-1-5مشورت پیامبر

با مسلمانان
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بود و در اوز عزت و قدرت هستند و ما بدون آمادگی نمیتواننم باا آناان روبا رو شاویم.
یأسآور ابوبکر را تکرار کرد.
عمر ننز همن سخنان 
آن حضرت دنبال کسی بود ک سخ امندوارکنند بگوید و بنشتر با دنبال نظار ان اار
بودند ک اکثری آن جمع را تشکنل میدادند .در ای هنگاام ،مقاداد برخاسا و عار
کرد« :ما مانند بنی اسرائنل ننستنم ک بگوینم ای موسی! تو و پروردگارت بروید جهاد کنند
و ما در همن جا نشست ایم؛ (صدر بتغی )212 :1368 ،بلک میگوینم :در پرتوی عنایات
پروردگارت جهاد ک و ما ننز در رکاب شما نبرد خواهنم کرد( ».واقدی)48/1 :1369 ،
سپس سعد ب معاذ برخاس و گف « :م از جانب ان ار ساخ مایگاویم و گویاا
مراد شما ماینم؟» رسول خدا فرمودند« :آری ».گف « :ای رسول خدا! هرگونا اراد
فرمود ای ،عمل ک ک سوگند ب خدایی ک تاو را بار حاق مبعاو فرماود اسا  ،اگار
بگویی ب ای در یا هم درآیند ،همگان با تو خواهنم بود و یك َت ننز از فرمان تو سر نخواهد
پنچنااد( ».کاتااب واقاادی )11/2 :1374 ،ایاا سااخ سااعد ،چنااان نشاااط عجنباای در
پنامبر ایجاد کرد ک تمام سخنان یأس و ناامندی ک گفت شد بود را تا الشعاع قارار
ً
داد و ب خاطر ای گفتار تاری آمنز ،فورا فرمان حرک را صادر کردند.
خداوند ننز پنامبرش و مسلمانان را تنها نمیگذارد و آنان را ن رت میدهاد و باا نازول
ْ ُ ُ
َّ ُ ْ َ
آی  ،باعث استواری آنان در ای را میگردد؛ آنجا ک میفرمایدَ :و ِإذ ی ِعددك ُم اللده ِإحددی

َ َّ َ َ ُ ْ َ َ َ ُّ َ َ َّ َ َ
َّ ْ َ َّ َ
َّ َ َ ُ ُ َ ُ
ُ َّ ُ َ ْ
َّ َ َ
َ
ات الش ْوك ِة تكون لك ْم َویرید الله أن ی ِحق الحق ِبك ِل َم ِات ِده
الط ِائفتی ِن أنها لكم وتودون أن غیر ذ ِ
ِ
ْ
ْ َ
َ
َویق َط َع د ِاب َر الك ِاف ِری َن (انفال« )7/و [ب یاد آور ید] هنگامی را ک خادا یکای از دو دسات

[کاروان تجارتی قر یش یا سپا ابوسفنان] را ب شما وعد داد کا از آن شاما باشاد ،و شاما
دوس داشتند ک دست ی بیستح برای شما باشد ،و[لی] خدا میخواس حاق [اساتم]
را با کلمات خود ثاب  ،و کافران را ر یش ک کند ».نزول ایا آیا  ،روحنا ی مسالمانان را
تقویا و قلبهایشاان را اسااتوار نماود؛ آنااان را در جناگ م امم کاارد و باعاث پنااروزی
مسلمانان در جنگ بدر شد.
«امند و روحن دادن» ،از شنو های مبارز در جنگ نارم اسا کا در کاتم حضارت
مشهود اس ک خطاب ب مسلمانان میفرماید« :اکنون م کشتارگا قاریش را مای نگارم
ک صدمات سنگننی بر آنها وارد شد اس » و سپس مسلمن ب فرمانادهی پناامبر با

را افتاااد و در نزدیکاای چااا باادر موضااع گرفتنااد( .واقاادی 48/1 :1369 ،؛ الامن اری
المعافری)615/1 :1375 ،
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 .3-1-5خبر وحشتناک از مسلمانان برای قریش
قریش از قدرت و ننروی مسلمانان آ گا نبودند ،بدی منظور عمنر ب وهب کا ماردی
جنگی و در تخمن زدن ،مااهر باود را بارای آ گااهی از تعاداد مسالمانان و ب دسا آوردن
ننرویشان فرستادند .او در برگش  ،خبر وحشتناکی را از مسلمانان ب قریش داد ک موجب
اختت شدید آنان شد .او گف « :مسلمانان کمن و پناهگاهی ندارند (کنایا از ایا کا
فقط ب شمشنر خود تکن کرد اند) و شترانی را دیدم ک حامل ساوغات مارگ بارای شاما
بودند؛ گروهی را دیدم ک غنر از شمشنرهای خود ،پناهگاهی ندارند؛ تا هار یا از آنهاا
ی نفر از شما را نکشد ،کشت نخواهد شد؛ هرگاا با تعاداد خودشاان ،از شاما کشاتند،
دیگر زندگی چ سود خواهد داش ؟ ت منم نهایی خود را بگنرید( ».الامنری المعافری،
)622/1 :1375

برخی افراد ،مانند اسود ب عبداألسد مخزومی ک دارای نفوذ بودناد ،در پای تاریا
دیگران برآمدند .او همن ک نزدیك حو آب رسند ،گف « :م با خدا پنمان بست ام ک
یا از حو مسلمانان آب بنوشم ،یا آن را ویران کنم و یا در آن را کشت شاوم( ».واقادی،
 )50 :1369وقتی ب طر حو آمد ،حمز  ،عموی پنامبر باا یا ضارب  ،پاای او را
قطع کرد و با ضرب ای دیگر ،او را کش  .مرگ او جنگ بدر را قطعی کرد.
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ای خبر در منان قریش ،دو دستگی ب وجود آورد ،ب قدری ک عد ای مایل با جناگ
با مسلمانان نشدند .ابوجهل برای رهایی از دودستگی ،ب عامر َح َ
ضرمی گفا « :برخناز و
خون برادر طلاب کا  ».عاامر بلناد شاد و در مناان لشاکر قار یش باناگ زد و خروشاند.
(منسوب ب بلعمی )123/3 :1378 ،وی برای تاری برخی ،برای مارگ بارادرش عمارو
حضرمی نوح سرایی کرد ،برخاس و سرش را برهنا نماود و اساتغاث کنان میگفا « :وا
عمااروا ،وا عمااروا ».نوح ساارایی و گریا ی او خااون قااریش را با جوش آورد( .سااباانی،
)506/1 :1361
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یکی از ابزارها و شنو های جنگ نرم« ،تمسا با خاون ریخت شاد » اسا کا در
تاری دیگران ،بسنار مؤثر اس  .ای حادث  ،مسأل ی جنگ را قطعی ساخ ؛ زیرا هانچ
چنزی برای تاری ی جمعن  ،بالتر از خونریزی ننس  .گروهی ک بغاض و کننا
گلوی آنها را میفشرد و دنبال بهان میگشتند ،اکنون بهتری بهان ب دس آنها افتاد باود
و خود را ملزم ب جنگ دیدند( .طبری)149/2 :1375 ،
 .4-1-5تحریک مسلمانان توسط پیامبر
پنامبر اکرم با گفتار خود ،ب تاری مسالمانان پرداختا و فرمودناد« :پروردگاارا!
اگر ای گرو (مسلمانان) امروز هتک شاوند ،دیگار کسای تاو را در روی زمان پرساتش
نخواهد کرد( ».طبری )149/2 :1375 ،همچنن فرمودند« :سوگند با خادایی کا جاان
مامد در ید قدرت اوس  ،هر کسی امروز با کافران بجنگد و در آن صبر کند و ماتساب
باشد و روی از کافران برنگرداند تا وی را بکشند ،حق تعالی بر روی وی ،هش در بهش
بگشاید ،و ملك جاوید وی را بدهند( ».همدانی )563/2 :1377 ،آن حضرت پاس از
خاتم ی جنگ بدر ،دستور دادند تا کشت های مشرکان را در چااهی بریزناد .وقتای چنان
کردند ،حضرت فرمودند« :ای مردم چا ! آیا وعاد ای را کا خادایتان با شاما داد باود،
َّ
َّ
ماقق یافتند؟ ک م وعد ای را ک خدایم ب م داد بود ،ماقق یافتم».
غزوهی احد

.2-5
 .1- 2-5عملیات روانی و تحریک احساسات
بذر جنگ احد ،از مدتها قبل در مک  ،ب وسنل ی «عملنات روانی» پاشند شد بود.
ابوسفنان برای برپایی ی جنگ سخ و همرا کاردن ماردم قاریش و قبایال اطارا  ،دو
شنو را در دستور کار قرار داد؛ اول :جلوگنری از گریا بار کشت شادگان قاریش در بادر؛
دوم :تاری حس انتقام جویی و تشدید آن .برخی افراد ننز مانند صفوان ب امنة و عکرمة
ب ابیجهل ،ب ابوسفنان پنشنهاد کردند افرادی ک در کاروان تجاری ابوسفنان نجات پنادا
کرد و مالالتجار داشت اند ،باید مبلغی را ب عنوان هزین ی جنگ بپردازناد .ایا پنشانهاد،
بر شدت احساسات افراد افزود .کعب ب اشر ننز ب بزرگان مک اعتم کرد ک تاا وقتای
ما انتقام خود را از مسلمانان نگنریم ،نمی تواننم تجارت خاود را از را خشاکی اا یعنای از

آنک درآماد ماا از ایا را تاأمن میگاردد .ایا
طریق مدین و عراق ا ادام بدهنم و حال 
سخ کعب ننز شدت موضوع را مضاعف نمود.
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برخی وعد و وعندها ا چ تأمن ماالی و چا آزادی از بردگای ا انگناز ی حضاور در
کاروان جنگ قریش را افزایش داد ک از شنو های جنگ نرم ب شامار مایرود .قاریش باا
بهر گنری از مجموع عملناتهای روانی و تاریا احساساات ،توانسا جها نبارد باا
مسلمانان ،چهار هزار نفار با امکانات بسنار ،آماد کند.
 .2- 2-5شركت دادن زنان در جنگ
ابوسفنان در جنگ احد برای تاری مردان جنگی ،از زناان بهار بارد و تعاداد قابال
توجهی از زنان ،ب عنوان طبالزن ،اشاعارخوان وآواز خاوان را همارا ایا کااروان جنگای
گسنل داش و آنان دوشادوش مردان در مندان نبرد حضور پندا کردند .هد ابوسفنان از
ای اقدام بیشرمان  ،یکی ب جه تاری ننروی شهوانی سپا خویش و دیگر اینک فرار
آنها (سربازان لشگر) از جنگ ،مساوی با اسنرشدن زنان و دخترانشان بود.

در کتب تاریخی ،ای صان ی تاری آمنز توسط زنان برای مردان قریشای در منادان
نبرد ،آورد شد ک هند ،همسر ابوسفنان ب همرا زنان از منان صفهای سپا قریش عباور
میکردند ،شعر میخواندند ،د مینواختند و طبل میزدند( .هنکل ،بیتا)402 :
اگر هد نبرد ،بر ماور امور جنسی و لذات دننوی باشد ،مسلم اس ک حرک زنان
در جنگ مؤثر اس ؛ موجب اناریی مضااعف در افاراد میگاردد و انگناز را بارای نبارد
دوچندان میکند.

رسول خدا برای تشویق و ایجاد آمادگی در مسلمانان جه نبرد با دشام  ،آناان را
با بشارتهای الهی و وعد های خداوند تهننج میکرد .از سخنان و ابزاری بهر میگرفا
تا هم ی سربازان استم برای جنگندن داوطلاب شاوند .ایا تاریا احساساات ،ناوعی
عملنات روانی ماسوب میگردد .قبل از آنک جنگ احاد آغااز شاود ،ایشاان شمشانری
ب دس گرف و رو ب سربازان استم کرد و فرمود« :کنس کا ایا شمشانر را ب دسا
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 .3- 2-5تشویق مسلمانان توسط پیامبر
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بگناارد و حااق آن را ادا کنااد؟» (الامنااری المعااافری66/2 :1375 ،؛ الجاازری:1409 ،
)299/2
عد ای داوطلب شدند اما حضرت شمشنر را ب آنان نداد؛ تا ایا کا ابودجانا کا
فردی شجاع بود ،برخاس و گف « :یا رسولالل ! حق ای شمشنر چنس ؟» آن حضارت
فرمودند« :آنقدر با آن بجنگند ک خم شود ».أبودجان گف « :م حاضرم ».شمشانر را
گرف و پس از آن دستمالی سرخرنگ ب پنشانی خویش بس ک بر شکو و عظما او
میافزود و زمانی ک وارد مندان شد ،چنان با غرور را میرف ک دشم از هنب او قالب
تهی میکرد و هرک با او مبارز میکرد ،مغلوب گشات و کشات میشاد( .کاتاب واقادی،
 )420/3 :1374آن حضرت می دانستند ک شمشنر را ب چ کسی بدهناد کا هام شاجاع
باشد و هم تأثنرگذار .ای حرک پنامبر موجب شد کا بقنا ی مسالمانان نناز جارأت پنادا
کرد و با روحن ی قوی وارد مندان شوند و در مرحل ی اول پنروز گردند.
 .4- 2-5انتشار اخبار دروغین
«انتشار اخبار دروغن » از ترفندهای جنگ نرم اس کا مانند ایجاد ی موز در آب
اس و تا زمانی ک حرک ماوز متوقاف نشاد  ،اثرگاذار اسا و خنثیکاردن آن ،زماان
زیادی را میطلبد و امکانات زیادی صر میشود.
بعد از اینک مسلمانان ،گردن ی کو عننن را ب خاطر بهر مندی از غنایم ترک کردند و
برای جمعآوری غنایم ب مندان آمدند ،قریش از ای فرص استفاد کرد ،شکسا خاود را
ب پنروزی تبدیل کرد ،مسلمانان را دور زد و جنگ ،دوبار از سر گرفت شاد و باا پنچنادن
خبر کذب در بابوح ی جنگ احد ندای« :مامد کشت شاد( ».ساراز)69/1 :1363 ،
دهان ب دهان با صدای بلند در آن فضا پنچند .پنامد ای خبر کذب ،ایا باود کا عاد ی
زیادی دس از جنگ کشندند .در تاریخ یعقوبی آمد اس ک «منافقون گفتند :ماماد
کشت شد( ».یعقوبی ،بیتا47/2 :؛ ال الای الشامی )320/5 :1414 ،با انتشاار ایا خبار
کذب ،روحنا ی مسلمانان تضعنف و روحن ی ساربازان قاریش ،تقویا گردیاد و باعاث
ً
لشکر قاریش جارأت پنادا کناد و مجاددا ،با طور سنلآساا با حرکا در آماد و گارو
مسلمانان را در هم َ
کوبد؛ مسلمانان ننز ک تضاعنف شاد بودناد ،مجباور با عقبنشاننی
شدند و ب کو های اطرا پناهند گشتند.

انتشار خبر کذب ،ی تاکتن دیرین ای اس ک برای شکس طر متخاصم مورد
بهر برداری قرار میگنرد؛ ای شنو در بنشتر اوقات مفند واقاع میشاود ،هماانطور کا در
جنگ احد کارساز بود.
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در سنر ی اب هشام آمد اس ک :
انس بن نضر می گوید :موقعی که ارتش اسالم تحت فشار قرار گرفت و خبر مرگ
پیامبر

در میدان جنگ منتشر گردید ،بیشتر مسلمانان به فکر جان خود افتادند و

هرکس به جایی پناه میبرد .وی میگوید :دیدم دستهای از مهاجر و انصار که میان
آنها عمربنخطاب و طلحه بن عبیداهلل بودند ،در گوشهای نشستهاند .من با لحن
اعتراضآمیزی به آنها گفتم :چرا اینجا نشستهاید؟ در جواب گفتند :پیامبر کشته شده و
درگیری و نبرد فایدهای ندارد .به آنها گفتم :اگر پیامبر کشته شده ،دیگر زندگی
سودی ندارد ،برخیزید در آن راهی که او کشته شده ،شما نیز کشته شوید( .الحمیری
المعافری)83/2 :1375 ،

در برخی نقلها آمد اس ک چنن گف « :ای قوم! اگر ماماد کشات شاد باشاد،
خدای مامد ک کشت نشد ؛ در را دینی ک مامد جنگ میکرد ،بجنگناد( ».طباری،
 )1031/3 :1375پس از آن دیدم ک سخنان م در آنها تأثنر ندارد ،خودم دس ب ساتح
برد و مشغول نبرد شدم( .اب اثنر ،بیتا)109/2 :
ُ ْ ُ
ْ ُ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َّ ُ ُ َ ْ ُ ُ
الرسول یدعوك ْم ِفی أخ َراك ْم
قرآن کریم می فرمایدِ :إذ تص ِعدون وال تلوون علی أح ٍد و
َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َّ ُ َ
ََ
َََ َ ُ َ
َ َ َْ َ ُ
َ
َ َْ َ ُ َ
فأثددابك ْم غ ًّمددا ِبغددم ِلكددیال تحزنددوا علددی مددا فدداتكم وال مددا أصددابكم واللدده خ ِبیددر ِبمددا تعملددون

امن ة ب خلف در بدر کشت شد بود ،برادر او [ابی ب خلف] ،در مک گفت بود« :م
مامد را خواهم کش  ».ای گفتاری بود کا در مک منتشر شد و خبر از آیند باود کا
موجب عملنات روانی میشد .پناامبر نناز در پاساخ فرماود بودناد« :لکا ما تاو را
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آلعمران)153/؛ «[یاد کنند] هنگامی را ک در حال گر یز [از کو ] باال مایرفتناد و با
( 
چکس توج نمیکردید؛ و پنامبر ،شما را از پش سرتان فرا میخواند .پس [خداوند] ب
هن 
سزای [ای بیانضباطی] غمی بر غمتان [افزود] ،تا سرانجام بر آنچ از کف داد اید و برای
آنچ ب شما رسند اس  ،اندوهگن نشوید و خداوند از آنچ میکنند آ گا اس ».
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خواهم کش  ».ابی ک فهمند بود ک مامد هرگز دروج نگفتا و نمیگویاد ،ساخ آن
حضرت باعث شد بود ک در دل او ترس عجنبی رخ دهاد .زماانی کا ابای ب خلاف با
پنامبر رسند و ق د قتال او کارد ،پناامبر  ،حربا (زوبان ) را از حاار با ال امة
گرفتند و بر گردن او زدند ،ولی ابی گر یخ ( 1.اب الجاوزی167/3 :1412 ،؛ البغادادی،
)389 :1405
 .5- 2-5فرصتطلبی دشمن
جنگ احد تمام شد و آرامش برقرار شد .ابوسفنان با کناار کاو احاد آماد و گفا :
«اب ابی کبش  2کجاسا ؟» (واقادی )296/1 :1369 ،وقتای شانند کا پناامبر زناد
اس ا  ،گف ا  « :ی ا روز در براباار ی ا روز! امااروز در براباار باادر! حنظل ا ای در براباار
حنظل ای( ».کنای از شهادت حنظل ی غسنلالمتئک در برابر حنظل فرزند ابوسافنان کا
در جنگ بدر کشت شد بود) (مجلسی ،بیتا45/20 :ا)44
ابوسفنان از عملنات روانی دس نکشند و آن را تشدید نمود و گف « :ماا با عازی
داریم و شما ندارید 3».آن حضرت علن ای عملنات روانی دستور داد مسالمانان بگویناد:
«خدا تکن گا ماس و شما چنن تکن گاهی ندارید 4».در نهایا  ،ابوسافنان و مشارکان،
هرچ برای تضعنف روحن ی مسلمانان شعار دادند ،پنامبر و مسالمانان نناز در خنثیکاردن
اشعار آنان ،اشعار توحندی سر دادند و چون منادیان شرک چار ای ندیدند ،گفتند« :یا
روز در مقابل ی روز ،امروز در مقابل روز بدر ».پنامبر ب مسلمانان فرمود :بگویناد:
« ای دو روز هرگز با هم مساوی ننستند ،کشتگان ما در بهشتند و کشتگان شما در دوزخ».
(مجلسی ،بیتا45/20:ا)44

« .1قتل أمیة بن خلف ببدر ،و كان أخوه أبيّ بن خلف قد أسر یومئذ ،فلما فدي ،قال لرسولاهلل6إن عندي فرساً أعلفه كل یوم
فرقاً من ذره أقتلك علیه ،فقال له رسولاهلل :6بل أنا أقتلك علیه إنشاءاهلل».
 . 2این لقبي بود كه مشركان به آن حضرت داده بودند؛ معموالً براي تحقیرِ افراد ،از این القاب استفاده ميكنند.
« .3نحن لنا العزي وال عزي لکم»
« .4اهلل موالنا والمولي لکم»

 .3-5غزوهی خندق
 .1-3-5تقویت روحیه
نبرد مهم دیگری ک مسلمانان با قریش روب رو شدند ،جنگ خندق یا احزاب بود .در
ای نبرد ،مسلمانان در شورای نظامی ،ت منم ب حفر خندقی در اطرا شهر مدین گرفتند.
َ
کندن خندق دور مدین  ،دشم را از پنشاروی ماأیوس کارد؛ با همان جها  ،ابوسافنان،
فرماند لشکر قریش ،نام ای ب پنامبر نوش ک در آن نام آمد بود:
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«من به الت و عزّى سوگند مىخورم که با جمعِ خود به سوى تو آمدم و تصمیم
داشتیم که به هیچوجه برنگردیم تا تو را درمانده سازیم .ولى دیدم که برخورد با ما را
خوش نداشتى ،و خندقها و تنگناهایى فراهم ساختهاى؟! اى کاش مىدانستم چه
کسى این کار را به تو آموخته است؟ اکنون هم اگر بر مىگردیم ،براى شما از طرف
ما روز دیگرى همچون احد خواهد بود که در آن زنها گریبان خواهند دَرید».
(واقدی)371 :1369 ،

آن حضرت ننز چنن پاسخ دادند:
«مدتی است که به خود میبالی و تصوّر کردهای که میتوانی چراغِ فروزانِ اسالم را
خاموش سازی و لیکن این را بدان که تو زبونتر از آنی که به این کار موفّق گردی و
بهزودی شکستخورده برمیگردی و من در آینده ،بتهای بزرگِ قریش را در برابر
تو خواهم شکست( ».المقریزى)243/1 :1420 ،

« .1ایها الناس اذا لقیتم العدو فاصبروا واعلموا ان الجنه تحت ظالل السیوف»

جنگ نرم در حکومت پیامبر اسالم

پنامبر عتو بر ایا پاساخگوییها ،از تقویا روحنا ی مسالمانان در برابار لشاکر
د هزار نفری ننز غافل نبود و در اجتماع مسلمانان چنن میفرمودناد« :ای ماردم! زماانی
کا بااا دشاام روبا رو شاادید ،صاابر و مقاوما کننااد و بداننااد کا بهشا ز یاار سااای ی
شمشنرهای شماس ( 1».الالبی)349/2 :1400 ،

78

 .2-3-5مانورهای بازدارنده
رجزخوانیها و اینک چ کسی ای رجزها را میخواند ،از شنو های جناگ نارم اسا
ک ب عنوان ی عملنات روانی بن گرو مقابل ایجاد میشود و کسی جرأت عر اندام
ندارد.
در غزو ی خندق (یا احزاب) ،چند نفر از قهرماناان دشام  ،از خنادق عباور کردناد،
ازجمل عمرو ب عبدود ک یکی از قهرمانان مشهور قریش بود و کسی را یارای مقابل ی با
او نبود .رجزخوانی او نافذ بود و بر روحن ی افراد تأثنر عجنبی داش و هرکس با او روب رو
میشد ،مساوی با هتکشدن بود .او با کبر و غرور ،در منان مسلمانان ،با اسب خود بازی
میکرد و با نعر های خود رجز میخواند .صدای خروشاان او صاان ی منادان نبارد را پار
کرد بود و لرز بر اندام سپا استم افکند بود .در بن مسلمانان ،ساکوت مطلاق حااکم
شد بود .او وقتی سکوت مسلمانان را میدید ،جسارتش بنشتر میشد و نعر هاای خاویش
را بلندتر میزد و میگف « :مگر شما مسلمانان نمیگویند ک کشتگان شما در بهش اند
و کشتگان ما در دوزخ؟ پس چارا حاضار نمیشاوید مارا با دوزخ بفرساتند و یاا ما او را
روان ی بهش سازم؟! چرا کسی جلو نمیآید؟! م از داد زدن و مبارزطلبندن خسات شادم
و صدایم گرف !» (کاتب واقدی68/2 :1374 ،؛ طبری)239/2 :1375 ،
نمایش قدرت ،ک امروز از آن ب «مانورهای بازدارند » تعبنر میشود ،در صدر استم
[مانند مورد فوق] گاهی باا رجزخاوانی باروز پنادا میکارد و خنلای ماؤثر باود .اگار نباود
علی ک برای مبارز ی با عمرو ب عبدود اعتم آماادگی کارد ،لشاکر اساتم شکسا
میخورد؛ چاون تماام کفار در مقابال تماام اساتم قارار گرفتا باود .پناامبر فرمودناد:
«کنس ک شر ای مرد را از سر مسلمانان برطر کند؟» حضرت علی اعتم آماادگی
نمودند .وقتی علی در مقابل عمرو قرار گرف  ،اینجا بود ک پنامبر جمل ی تاریخی
َ
« َب َر َز الیمان کل الی الشرک» را فرمودند( .قمی)87/1 :1367 ،
وقتی امنرالمؤمنن  ،علی وارد مندان شد ،بر روی روان و روحن ی عمرو کار کرد و
رجزهایی هموزن با رجز او خواند .عمرو وقتی قهرمان بدر را شناخ و چون دلوریهاای
او در بدر و احد را شنند بود ،جا زد و نخواس با ایشان مبارز کند و گف « :ما خاون
تو را نمیریزم؛ زیرا پدر تو از دوستان دیری م بود ».و بارای اینکا روحنا ی خاویش را

تقوی کند ،گف « :م در فکر پسر عم تو(مامد) هستم ک تو را ب چ امندی ب منادان
فرستاد  ،م میتوانم تو را ننمجون با نوک ننز ام منان زمن و آسمان نگهدارم( ».بنهقای،
)438/3 :1361
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اب ابی الادید می گوید :استاد تاریخ م (ابوالخنر) هر موقاع ایا بخاش از تااریخ را
شرح میداد ،چنن میگف ک عمرو در حقنق از نبرد با علی می ترسند؛ زیرا او در
جنگ بدر و احد حاضر بود و دلوریهای علی را دید بود .از ای نظار مایخواسا
علی را از نبرد با خود من ر سازد( .سباانی )137/2 :1361 ،علی نناز حریاف
خود را شناخت و میدانس ک چطور بر روی روحن و روان او کاار کناد و او را مغلاوب
نماید .بنابرای در جواب عمرو میفرماید« :تو غ ی مرگ مرا مخاور! چا بکشام و چا
کشت شوم ،جایگا م بهش اس  ،ولی در هر صورت جایگا تو دوزخ اس ».
 .3-3-5تفرقهافكنی بین سپاه قریش
مسلمانان در جنگ خندق ،از «تفرق افکنی» ک از شنو های جنگ نارم اسا  ،بهار
بردند .س عامل موجب متفرقشادن ساپا قاریش گردیاد :یکای ،گفتگاوی پناامبر باا
قبنل های غطفان و فزار ک در جنگ شرک داشتند؛ دوم ،کشت شادن عماروب عبادود و
سوم ،برهمزدن اتااد احزاب و قبایل مختلفی ک با قریش همسو شد بودند و توسط نعانم
ب مسعود متفرق شدند.

جنگ نرم در حکومت پیامبر اسالم

نعنم ،فردی تاز مسلمان بود ،نزد پنامبر آمد و گف « :دشام از مسلمانشادن ما
آ گاهی ندارد و م با هم ی قبنل های آن ،رفاق دیرین ای دارم ،میتوانم بان آنهاا تفرقا
ایجاد نمایم .اجاز بفرمایند م بن ای قبایل تفرق افکنی کنم؟» حضرت ننز اجاز دادند.
وی ابتدا سراج قبنل ی بنیقریظ رف ک در مدین ساک و همپنمان مسلمانان بودند .آناان
فریب دشم را خورد و پنماان خاویش باا مسالمانان را شکساتند .وی وارد دی بنیقریظا
گردید و ابتدا مراتب دوستی خود را با آناان گوشازد نماود و ساپس مانناد یا خنرخاوا
آنهاا مانناد شاما
گف « :شما با قر یش و غطفان ،در جنگ با مامد همکاری میکنناد ،
ننستند؛ ز یرا شما در شهر و مال خود ،دارای اموال و زن و فرزند مایباشاند و نمایتوانناد
منتقل شوید و هم چنز را بگذار ید؛ قر یش و غطفان ،اگر فرصتی یابند ،غننمتی میربایند و
اگر ن ب سرزمن خود برمیگردند و شما را در اینجا تسلنم مامد میکنند و شما اگر تنهاا
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ماندید ،قادر بر ستنز با مامد نخواهند بود( ».اب اثنر ،بیتا )207/7 :وقتی نعنم فهمند ک
حر هایش مؤثر افتاد ،پنشنهاد داد« :درخواس نمایند برای صداق در گفتارشاان ،چناد
نفر از بزرگانشان را ب گروگان بدهند تا شما را رها نکنند؛ زیرا آنان ناچار خواهند بود بارای
آزادی بزرگانشان تا آخری نفس با مامد بجنگند».
نعنم ب اردوگا قریش رف و با ابوسفنان ب گفتگو پرداخ و سوابق دوساتی خاود باا
آنها ننز در منان گذاش و چنن گف « :بنیقریظ از شکست پنمان خاویش باا ماماد،

سخ پشنمان شد و برای جبران ای اشتبا ت امنم گرفتناد از شاما درخواسا گروگاان
کنند ،ب بهان ای ک شما ب عهدتان وفادار باشاند؛ آنهاا دروج میگویناد ،گروگانهاا را با
مامد تاویل خواهد داد( ».اب خلدون)442/2 :1408 ،
پس از آن ،وارد اردوگا غطفان شد؛ در آنجا ننز با شنو ی مخ وصای بناان کارد کا
ریش ی م از قبنل ی شماس  ،گمان میکنم در صدق گفتارم مرا تأیند خواهند کارد؛ وی
گف « :تمن ا دارم ک سخنانم را ب کسی بازگو نکنند؛ وی مطالبی ک ب قریش گفت باود،
ب قبنل غطفان ننز گف  ،و از آنها خواس تا از قریش فاصل بگنرناد( ».طباری:1375 ،
 )578/2ای تفرق شکل گرف و بن احزاب ،اختت افتاد و اتااد آ نهاا از هام پاشاند
شد و گرو ها و قبنل ها از قریش جدا شدند؛ قریش هم ناچار ب ترک جنگ شد.
البت نباید فراموش کرد کا مهمتاری عامال ،اراد ی خداوناد تباارک و تعاالی اسا .
خداوند برای ختم کار ،طوفانی را مأمور میکند تا زمنن ی جنگندن را منتفی نماید .هم ی
ای عوامل موجب تضعنف روحن ی احزاب گردید ،ب گون ای ک حتی در مقابل ابوسفنان
ایستادند و عنوان کردند ک ما با شما ننستنم.
 .4-5صلح حدیبیه
پنامبر استم بعد از جنگ خندق فرمودند« :از ای پس ،آنان (قریش) ب جنگ ما
نخواهند آمد و ای ما هستنم ک ب جنگ با ایشان خواهنم رف  ».ب نظار میرساد منظاور
همچناانکا شاواهد و قارائ نناز نشاان

حضرت از ای جمل  ،جنگ ساخ ننسا ؛
میدهند ک آن حضرت ،پس از جنگ خندق نخواستند جنگی با قریش داشت باشند و با


همن جه  ،با اینک قدرت برتر بودن د اما در حدیبن ب صلح راضی شدند و قریش ننز با
ای باور رسند بود ک استم را باید ب رسمن بشناسد.
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پنامبر با شناختی ک از روحن ی دشم (قریش) داشاتند ،فرمودناد« :ب ق اد نبارد
بنرون ننامد ام و تنها آهنگ ز یارت ای خان دارم( ».یعقوبی ،بیتا)413/1 :
تاکند پنامبر

بر رفت ب عمر  ،ب جهات زیر میباشد:

نخس ای ک  ،آن حضرت با ای عمل می خواهد ب قریش بفهماند ک وق آن رسند
ک استم را ب رسمن بشناسند و فکر سرنگونی استم را از سرتان بنرون نمایند .ای رفتاار
از نظر سناسی و دیپلماتن  ،ی جنگ نرم ماسوب میشود؛ چراک حضور پناامبر و
مسلمانان در شهر مک یا اطرا آن ،حاکی از شکس و مغلوبشدن کامل دشم اس .

جنگ نرم در حکومت پیامبر اسالم

دوم ای ک  ،زیارت خان ی خدا ک هماان اصال یکتاپرساتی و توحناد اسا  ،موجاب
تقوی روح ایمان و بنع با خدای متعال اس و مسلمانان بدی وسنل  ،باار دیگار باا خادا
عهد میبندند ک شرک را در دلهایشان کشت و تا پای جان از استم دفاع خواهند کرد.
سوم ای ک  ،حضور مسالمانان در مکا  ،مایا ی خفا و خاواری قاریش میگشا و
میشد ک در مک بر مسلمانان روا داشات بودناد.
جبران هم ی ستمها و آسنبهای روحی 
پنامبر و مسلمانان ،در نزدیکی مک  ،در مالی ب نام حدیبن فرود آمدناد .قاریش ،ماانع
ورود آنان ب شهر مک شد .از دلیل ماکم ممانع دشم و اصرار آنان بر عادم اجااز ی
ورود در آن سال ،ای بود ک نمی خواستند ای ت ور برای اعراب پنش آید ک پنامبر ب
زور ب مک وارد شد اس ( .واقدی)605 /2 :1369 ،
در پایان ،قریش مجبور ب صلح شد و پنامبر ننز با مادارا کاردن در مات و ماتاوای
صلحنام  ،آن را پذیرف ؛ چون ایشان در مدین خوابی دید بود ک حق تعالی فتح مک را ب
مسلمانان ارزانی خواهد داش و ماجرای آن خواب را ب صااب گفت باود .زماانی کا با
ق د مک بنرون آمدند ،مسلمانان چنان میپنداشتند ک فتح مک هم در ایا ساال خواهاد
دلتناگ شادند و بعضای کا
بود .پس وقتی دیدند ک طبق منل قر یش ،صالح مایکناد ،
ضعف در ایمان داشتند ،ب شك افتادند و نزدیك بود ک شنطان ایشان را از را ببرد و از دی
خارز کند( .ر.ک :همدانی)813/2 :1377 ،
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 .1-4-5برانگیختن احساسات
شکس مسلمانان در جنگ موت  ،موجب جرأت و جسارت قریش گردید .آنان بر ای
بااور شادند کا مسالمانان ضاعنف شاد و روحنا ی سلاشاوری و شاجاع را از دسا
داد اند .از ای رو ،پنمان صلای ک در حدیبن با پنامبر بسات بودناد را شکساتند و با
افراد قبنلا ی خزاعا (همپنماان مسالمانان) شابنخون زدناد( ،الامناری المعاافری:1375 ،
 )277/2تعدادی را کشتند و برخی را اسنر کردند.
عماارو باا سااالم ،ریاانس قبنلاا ی خزاعاا  ،ناادای مظلومناا قبنلاا ی خااود را باا
پنامبر رسانند و اشعار جانسوزی را در مسجد ،در جمع مسلمانان قرائ کرد و گف :
«ای پنامبر خدا ! شبان  ،قریش ب قبنل ی ماا حملا کارد ،گروهای از ماا در کناار آب،
گروهی در خواب و دست ای در حال پرساتش و رکاوع و ساجود بودناد؛ هما را قتال عاام
درحالیک مسلمان بودیم ،قتل عام شدیم( ».اب سند الناس)213/2 :1414 ،

کردند  ...و
ای جمتت احساسبرانگنز ک از ابزار عملنات روانی ب شمار میرود ،روحن ی مسالمانان
را جریا دار نمود ،خونشان ب جوش آمد و آماد ی صدور فرمان نبرد حضرت شدند.
بنابرای بهر بردن از ابزار تاری احساسات و جریا دارکردن روح و روان انساانها از
مهم تری ابزار عملنات روانی اس ک در جنگ نرم استفاد میگردد.
 .2-4-5بیاعتنایی پیامبر

به ابوسفیان

با گذش زمان بر اقتدار رسول اکارم افازود میشاد و قادرت قاریش ،روزبا روز
کاااهش مییافاا  ،ب قاادری کاا ابوساافنانی کاا روزی در اوز قاادرت بااود ،باا موجب
پنمانیشکنی قریش در حمل ب قبنل ی خزاع  ،برای عذرخواهی ،ب ماضر ایشان رف .
ابوسفنان ب خان ی دخترش امحبنب  ،همسر رسول خدا رف ؛ خواس روی تشا
ً
بنشنند ،اما دخترش فورا آن را جمع کرد .ابوسفنان ب دخترش گفا « :پادرت را لیاق آن
ندیدی؟!» او در پاسخ گف « :ای بستر ،مخ وص پنامبر اس ؛ م نخواساتم ماردی
کافر ،روی بستر پاک آن حضرت بنشنند( ».ال الای الشامی )206/5 :1414 ،ابوسفنان،
از ایاا رفتااار دختاارش ،شرمسااار و خااوار شااد( .الامنااری المعااافری396/2 :1375 ،؛
اب الجوزی)211/5 :1412 ،

وقتی ک ابوسفنان ،خدم رسول خدا رسند ،با بیاعتنایی حضرت روب رو شد .با
خان ی حضرت علی رف  ،با وی و همسرش ا حضرت زهرا ا ساخ گفا  ،ولای
سودی نبخشند و هربار با بیاعتناایی مواجا میشاد( .واقادی794/2 :1369 ،اا )780ایا
اعتناییهاا با بازرگ قاریش ،نمونا ی یا جناگ روانای اسا ؛ او زماانی نا تنها در

بی
جزیرةالعرب بلک در سایر شهرها ننز قرب و منزلتی داش  ،اما اکنون چناان خاوار و زباون
گشت ک کسی پاسخ او را نمیداد.
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ّ
 .5-5فتح مكه
رسول اکرم با جنگ نرم ،مک را فتح و مشرکان را مغلوب نمود .طراحی و اجارای
جنگ نرم از سوی حضرت ،دارای نکات مهمی اس ک ب آنها اشار میگردد:
 .1- 5-5بسیج عمومی
پنامبر خدا اعتم کرد ک ب جانب مک حرک خواهد کرد و ب مردم فرمان داد ک
امکانات نظامی خود را فراهم کنند .ایشان توانس با بسنج عماومی ،د هازار نفار نناروی
جنگی را ی جا جمع نماید و ای نشاندهند ی قادرت و اقتادار ایشاان باود .ایا  ،یا
حرک بیسروصدا ،نرم و آهست  ،نویددهند ی کاری بزرگ و مهم بود.
 .2- 5-5كنترل اخبار و رفتوآمدها

 .3- 5-5غافلگیری
یکی دیگر از اصول جنگ روانی« ،غافلگنری» اس ک نتنج ی آن در بنشتر مواقاع،
ب شکس دشم منجر میگردد .پناامبر اکارم در فاتح مکا از ایا اصال مهام بهار
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کنترل اوضاع منطق ی تا حکوم و با خبر بودن از آن ،از اصاولی اسا کا نبایاد
نادید گرف  .پنامبر استم در فتح مک  ،قبل از حرکا با طار مکا  ،ایا روش را
ب کار بس و تمام را های منتهی ب مک را زیر نظر داشا و لاظا با لاظا  ،اخباار با
ایشان میرسند .روش آن حضارت ایا باود کاا افارادی را جها کنتارل رف وآمادها و
رساندن اخبار ب مدین  ،قرار داد بود .غر حضرت نناز برچنادن توطئا و متفرقسااخت
اجتماع توطئ گران بود .آن حضرت در پی هدای آنان و رفع موانع تبلنغ بود.

84

گرفتند ،دی مستاکم مشرکان (مک ) را گشاودند و حاکماان ظاالم قاریش کا ماانع نفاوذ
استم شد بودند را کنار گذاشتند .آن حضرت ،تا لاظ ی حرک ب طر مک  ،موضوع
را بنان نکرد و بدون ای ک درگنری فنزیکی صورت گنارد ،مشارکان قاریش را مااصار و
مجبور ب تسلنم نمود .در برخی از مواقع ،تاا نزدیا حادثا میرفتناد ولای موضاوع بارای
مسلمانان معلوم نبود؛ «چون پنمبر در مرالظهران فرود آمد ،هناوز قرشانان بایخبار بودناد و
نمیدانستند چ میکند .در آن شب ابوسفنان ب حرب و حکنم ب حزام و بدیل با ورقاا
برون شد بودند ،مگر خبری بنابند یا چنزی بشوند( ».طبری )118/3 :1375 ،حضرت با
فکر غافلگنری دشم بود؛ ن ای ک با دنباال کشاتار و خاونریزی باشاد .ایا روش در
بنشتر جنگهای پنامبر مشهود اس .
 .4- 5-5نمایش قدرت
بعد از ای ک مسلمانان در «مرالظهاران» مساتقر شادند ،پناامبر دساتور دادناد کا
شبهنگام ،همگی ب ارتفاعات رفت و آتش روش کنند( .المقر یزی)385/8 :1420 ،
سؤال ای اس ک چرا ایشان در شاب ،توانمنادی و اقتادار ساپا اساتم را با نماایش
میگذارد؟ در پاسخ باید گف  :چون در شب ،ننروها ب خوبی شناخت نمیشاوند ،معایاب
آنان پوشند اس و با آتشافروزی ،افراد سپا چندی برابر نشان داد میشوند .از طرفی از
اسناد تاریخ ب دس میآید ک شاید پنامبر از قبل ،با زیرکی خاص ،عموی خود عباس
را ک ساک مک بود ،ب مرالظهران خواند و با او صااب کارد کا نازد ابوسافنان (بازرگ
مک ا ) باارود ،او را ب ا اینجااا بناااورد تااا نمااایش سااپا اسااتم را ببننااد و بعااد ب ا متقااات
پبامبر بناورد تا گفتنیها را ب او متذکر شود .شاهد بر ایا مطلاب ،ساخ ابوسافنان در
سپا استم ک گف « :م  ،ب عمر خودم سپاهی ب ای عظم ندیاد باودم( ».الاذهبی،
)539/2 :1413
وقتی چشم پنامبر ب ابوسفنان افتاد ،فرمود :آیا وق آن نرسند اس ک ایمان بناوری و
بدانی ک جز او خدایی ننس !؟ ابوسفنان گف « :پدر و مادرم فدای تو باد ،چ قدر تاو باا
بستگان خویش کریمی و مهربانی! او ب توحند اقرار کرد و گف  :اشهد أن ل ال َ ال الل ».
(یعقوبی ،بیتا)59/2 :

البت ایمان ابوسفنان هنچگا هد پنامبر نبود؛ چون او در حال ترس ایماان آورد؛
لنک چون بزرگ قریش بود ،م الای اقتضا میکرد ک ایمان بناورد؛ ازجمل ای ک :
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 .1وجود ابوسفنان ب عنوان رئنس قبنل ی قریش در مکا  ،ماانع بزرگای باود؛ در ماانط
آ کند از رعب و وحش  ،هنچکس جرأت نمیکرد ب استم بنندیشد و عقناد ی خاود را
بنان نماید.
 .2ابوسفنان ،قریشی بود و از بساتگان پناامبر
مکرم استم را داش .

 ،دختار او نناز افتخاار همساری نبای

 .3بعد از ایمانآوردن ابوسفنان ،دیگر مردم قریش آزاد میشدند و هارکس میتوانسا
دربار ی استم بنندیشد و با اختنار ب یگانگی خداوند و رسال پنامبر ایمان بناورد.
ای س نکت برای ایمانآوردن قریشنان از نظر روحی و روانی بسنار مؤثر بود و در واقاع
پنامبر ی جنگ روانی و نرم علن قریش ب را انداخ و پنروز شد .بناابرای یکای از
بهتری نقاط تاریخ استم در زمان حکوم نبیاکرم  ،فتح مک بود ک در واقع جنگ
سخ نبود ،بلک سراسر جنگ نرم باود؛ از اعاتم بسانج عماومی گرفتا تاا باشاکو تری
مراسم طوا .
 .5- 5-5محاصره

 .6- 5-5بخشش مشركان
یااا از شااانو های تساااخنر قلاااوب« ،گذشااا در اوز قااادرت» اسااا  .رساااول
میتوانس مانند بسناری از حاکمان ،از کسانی ک ب او و یارانش در سنزد ساال

خدا
بعث در مک ظلم و ستم نمود اند ،انتقام بگنارد ،اماا فرماود« :ای جماعا قار یش و ای
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پنامبر اکرم  ،سپا استم را ب چند دست تقسنم کرد و هر دست را ماأمور سااخ تاا
ب فرماندهی یك نفر ،از یك قسم وارد شهر مک شوند و ب آنها سفارش کرد ک کسی را
آنهاا شاود و با جنگ باا آنهاا اقادام کناد( .الامناری

آنک کسی متعر
نکشند ،مگر 
المعافری )269/2 :1375 ،ای دستور ننز ب عنوان ی عملنات روانی ،جنگ نرم و قدرت
بازدارند برای مردم مک  ،اجرا شد.
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مردم مک ! میپندار ید ک با شما چ خواهم کرد؟ گفتند :ننکی؛ چرا ک تو برادری بزرگوار
هستی .فرمود :بروید ک همگان آزاد هستند( ».اب خلادون )445/1 :1408 ،و با شارط
استمآوردن ،هم را آزاد کرد .آن حضرت ،اعتم عفو عمومی میکند ،هما را میبخشاد
و ب یگانگی خداوند و رسال خویش دعوت میکند .ای جنگ نرم ،بارای آن حضارت
پنروزی میآورد و بدون خونریزی و جنگ سخ  ،مک را فتح مینماید.
 .7- 5-5دعوت
از اصولی ک خداوند در آغاز رسال پنامبر ب آن اشار میکند ،دعاوت خویشااوندان
َ َ ْ َْ
َْ
اس ا  .خداونااد ب ا رسااولش میفرمایاادَ :وأند ِدر ْر َع ِشدی َرتك اْلقد َدر ِبی َن (شااعرا « )214/و
خویشان نزدیک را هشدار د  ».آن حضرت در فتح مکا  ،خویشااوندان خاود را خطااب
میکند و با مهربانی ،ب یگانگی خدا و رسال خویش دعوت مینماید و تذکراتی ب آنان
میدهد .ایشان هم ی فرزندان عبدالمطلب را مورد خطاب قرار داد و فرمودند:
من فرستادهی خداوند بهسوی شما خویشاوندان نیز هستم ،این رشتهی مهربانی میان
خویشاوندی ناگسستنی است ،اما تصوّ ر نکنید که این رشته ،شما را از عذاب قیامت
نجات خواهد داد .بدانید عزیزترین شما نزد من ،متّقیترین شماست .ارتباط من با
کسانی که با بار سنگین گناه بهسوی خدا میآید ،بُریده است و در روز رستاخیز،
کاری از من ساخته نیست .برای من یک عملی است و برای شما عمل دیگر و هرکس
در گروی عمل خویش است( .مجلسی ،بیتا)111/21 :

 .8- 5-5پاکسازی
برای پیریزی انقتب و دگرگونی در هر فرهنگ و آین  ،باید تماام آثاار مرباوط باا آن
آین  ،تخریب شود تا دوبار ب حال اول برنگردند .هنگامی ک پنامبر اکرم وارد کعبا
شد ،دس خود را بر چهارچوب گذاش و دستور داد ک چنن بگویند« :سپاس خادا را
1
ک ب وعد ی خود عمل کرد و بند ی خود را کم نمود و دشمنان را سارکوب کارد».
(المقر یازی )332/1 :1420 ،آن حضاارت با اتفاااق حضارت علاای وارد کعبا شاادند؛
« . 1الحمدهلل الذي صدق وعده و نصر عبده و هزم األحزاب وحده»

علی روی دوش پنامبر رف ؛ ب بزرگ قریش و تمام ب های آویزان در کعب را ب
زمن افکند و خان ی خدا عاری از ب ها شد .ای ننز نمون ی دیگری از جنگ نرم اسا
ک رسول گرامی استم انجام داد.
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نتیجهگیری
شنو ها و ابزار جنگ نرم و روانای را بایاد شاناخ و از مساائل پنراماون آن بهار بارد.
سنر ی حکوم رسول خدا  ،ایجاد قسط و بسط عدال بار پایا ی متطفا و مناافع
عمومی بود اس  .بنشتر جنگهای نرم بر ضد آن حضرت ،پنرامون جنگهای ساخ و
در غالب شایعات ،رجزخوانی ،وعد دادن ،خبرسازی ،تاری احساسات ،سو استفاد از
زنان در جنگها ،ترور شخ ن  ،فرص طلبیها ،نمایش قدرت ،تفرقا افکنی و ...ظهاور
پندا کرد اس  .از اقدامات پنامبر در برابر جنگ نرم دشم  ،میتوان ب اعتمادساازی،
مشارک و مشورت گرفت از مسلمانان در امور سناسی ،اجتماعی ،نظامی و فرهنگی اشار
نمود .حضرت در پرتو تعالنم استم ،نظام اجتماعی و حکومتی خود را بار پایا ی تعااون و
همکاری حکوم و مردم قرار داد تا مردم ،خود را در حکوم شری بدانناد و بار ایا
اساس ،در جه دفاع از حکوم و مقابل با دشم ایفای نقش نمایند.
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