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دشمن شناسی و مقابله در جنگ نرم از منظر نهج البالغه با مطالعه موردی شایعهپراکنی
علیرضا حسن پور ، 1رضا بنی

اسدی2

 1کارشناسی ارشد نهج البالغه (گرایش اصول دین و معارف علوی) ،دانشگاه پیام نور ،قم ،ایران
 2استادیار ،گروه معارف ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران (نویسنده مسئول)

چکیده
انسان برای رسیدن به موفقیت و رستگاری موانعی دارد .برخی از این موانع دشمنانی هستند که نمیخواهند انسان به هدفش
برسد .پس شناحت دشمن یکی از ضروریات مسیر موفقیت است همانطور که شناخت زمان و مکان عملیات دشمن نیز از
ضروریات است در نتیجه هوشیاری در همه زمانها و مکانها در برابر دشمن الزمه موفقیت میباشد .دشمن گاهی به وسیله
جنگ سرد ،گاهی از راه جنگ نظامی و گاهی از راه جنگ نرم هدف خود را دنبال میکند .بنابراین افزون بر شناخت دشمن ،و
زمان و مکان عملیات آن ،شناخت روشها و ابزاری که او به کار میگیرد نیز ضروری است .یک روش دشمن جنگ نرم است که
قدمت طوالنی و پیچیدگی خاص خود را دارد و یکی از مهمترین ابزار آن شایعهپراکنی است .این پژوهش که به روش توصیفی
تحلیلی است دشمن و جنگ نرم از منظر نهج البالغه را با تمرکز بر سالح شایعه مورد بررسی قرار داده تا با آشکار شدن کیفیت
مقابله با دشمن در جنگ نرم ،از ضربه زدن آن به جبهه حق جلوگیری کند.
واژههای کلیدی :امام علی (ع) ،نهج البالغه ،دشمن شناسی ،جنگ نرم ،شایعه.
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 .1مقدمه
از شرایط مهم موفقیت در زندگی ،شناخت مسیر و موانعِ رسیدن به هدف است .یکی از مهمترین موانع رسیدن به هدف،
دشمن است .انسان برای مقابله با دشمن باید ابزار و لوازم لو را شناسای کند و ابزار و اوازم مناسب با آنها را برای مقابله
تدارک ببیند .به عنوان مثال در جنگهای نظامی با شناسایی ابزار ،تجهیزات و تاکتیکهای دشمن میتوان با آنها مقابله کرد.
بدون تردید کسی در این مسیر موفق است که به بهترین نحو به شناسایی مواضع دشمن ،اهداف و ابزارهای آن بپردازد.

 .1-1بیان مسأله
یکی از طرق مقابله دشمنان ،جنگ نرم است .در جنگ نرم دشمن با دستاویز قرار دادن مسائلی مانند شیوع فساد ،تغییر
باورهای جامعه از راههای گوناگون ،ایجاد رعب و وحشت ،و مسائلی از این قبیل در صدد رسیدن به اهداف خویش است .یکی از
مهمترین راهکارها در جنگ نرم استفاده از حربه شایعهافکنی است.
در مورد امام علی (ع) نیز دشمن شایعات فراوانی در جامعه رواج داد ،از جمله آن که او را قاتل عثمان خواندند ،یا این که و
را خواهان زر و زیور دنیا و خالفت دانستند( .ن.ک :خراسانی :1352 ،ص )153تا جایی که خواص ،افکار عمومی را بر علیه آن
حضرت آماده و جنگهایی را بر ایشان تحمیل کردند و با شایعه پراکنیهای متعدد در نهایت مقدمات شهادت آن حضرت را به
وسیله اشقی االشقیا ابن ملجم مرادی فراهم نمودند.
این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته پس از دشمنشناسی و بررسی جنگ نرم ،به یکی از مهمترین
ابزارهای کابردی در این نوع جنگ یعنی شایعه پرداخته و با بیان کیفیت برخورد امام علی (ع) با آنها در صدد ارائه راه حل
صحیح در مقابله با آن است.
 .1-2پیشینه تحقیق
درباره جنگ نرم در نهج البالغه تحقیقاتی صورت گرفته است .از جمله تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده است میتوان به
کتاب «جنگ نرم از دیدگاه قرآن و نهج البالغه» تالیف محمد جواد قاسمی اشاره کرد که به بررسی این نوع جنگ از منظر
قرآن و نهج البالغه میپردازد ،از جمله تحقیقات دیگر میتوان به مقاالتی اشاره کرد که در این زمینه نگارش یافته است؛ مانند
مقاله «استراتژی پایداری در برابر جنگ نرم با تکیه بر نهج البالغه» که به قلم حسن مجیدی و ام البنین قزلسفلو به رشته
تحریر درآمده است .ایـن تحقیق استراتژی پایداری آن امام همام در برابر جنگ نرم از جمله روشنگری ،دعوت به اتحاد و
برادری ،افشای شخصیتها ،اطمینانبخشی ،برگزاری منـاظرات و غیره را بـه تـصویر میکشد .همچنین مقاله «دشمنشناسی و
پایداری در برابر جنگ نرم دشمن با تکیه بر آموزههای حضرت علی (ع) در نهج البالغه» تالیف رقیه ایرانزاد ،به راهکارهای امام
علی (ع) در جنگ نرم در قالب اقدامات واکنشی یا ضدتبلیغی و اقدامات کنشی یا تبلیغی پرداخته است .مقاله «بررسی مقوله
جنگ نرم و دشمن شناسی در کالم موالی متقیان حضرت علی (ع)» تالیف حمیدرضا سهرابی و همکاران نیز بیشتر بر دشمن-
شناسی و بصیرت افزایی تکیه کرده است .مقاله «بصیرتهای روشنگر نهج البالغه در مواجه با جنگ نرم» تالیف عبد االحد
غیبی و رباب پور محمود نیز به برخی از مؤلفههای جنگ نرم در نهج البالغه و تبیین راهکارها و بصیرتهای مطرح در نهج
البالغه در مواجهه با هرگونه حمله نرم دشمنان پرداخته است؛ اما آنچه این پژوهش را از سایر پژوهشها جدا میکند تمرکز بر
یکی از اصلیترین سالحهای جنگ نرم یعنی شایعهپراکنی و کیفیت مقابله با آن از منظر نهج البالغه است.
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 .1-3ضرورت و اهمیت پژوهش
در عصر حاضر که دنیای الکترونیک و فضای مجازی به سرعت در حال پیشرفت است ،یکی از راههای مهم دشمن توسل به
جنگ نرم است تا جایی که اهمیت جنگ نرم از جنگ سخت پیشی گرفته به طوری که در اکثر موارد مقدمه اجتنابناپذیر
جنگ سخت شده است؛ و گاهی حتی بدون نیاز به جنگ سخت ،تمامی اهداف مورد نظر را برآورده میسازد .از مهمترین
روشهای جنگ نرم ،شایعه پراکنی است که از بارزترین مصادیق آن دروغ ،تهمت و شبههافکنی در رسانهها میباشد .البته
قدمت این روش را میتوان از زمانهای بسیار دور در زندگی بشر مشاهده کرد .ضرورت و اهمیت این موضوع از آن جهت است
که با شناخت چگونگی مقابله امام معصوم امیر المومنین (ع) با جنگ نرم و الگو قرار دادن رقتار آن حضرت در صحنه عمل،
میتوان بدون خروج از مسیر حق و توسل به راههای باطل ،به پیروزی در این نوع جنگ دست یافت.
 .2بحث
 .2-1مفهوم دشمن
اگر بخواهیم یک تعریف از دشمن بیان کنیم می توان گفت « :آن که نسبت به کسی یا چیزی حس مخالف ،بدخواهی و کینه
توزی دارد» (انوری ،1386 ،ج )3207 :4دشمن است.
دشمنیهایی که گاه شخصی است و گاه تمام یک خانواده ،شهر و حتی یک کشور را در برمیگیرد و میتواند به آتش کینه و
نفرت بسوزاند؛ میتوان گفت تقریبا همه مردم آن را به نوعی درک کردهاند.
ق
ک صَدِیقُکَ وَ صَدِی ُ
ک ثَلَاثَةٌ َو أَ ْعدَاؤُکَ ثَلَاثَةٌ؛ َفأَصْدِقَاؤُ َ
امام علی (ع) دشمنان انسان را به سه دسته تقسیم میکند« :أَصْ ِدقَاؤُ َ
صَدِیقِکَ وَ عَد ُُو َعدُوِکَ؛ َو أَعْدَاؤُکَ :عَدُوُکَ َو َعد ُُو صَدِیقِکَ َو صَدِیقُ َعدُوِک» (حکمت )295/دوستان تو سه گروهند ،و دشمنان
تو نیز سه دسته اند ،اما دوستانت :دوست تو و دوست دوست تو ،و دشمن دشمن تو است ،و اما دشمنانت ،پس دشمن تو ،و
دشمن دوست تو ،و دوست دشمن تو است (دشتی.)500 :1385 ،
 .2-2نشانههای دشمن در نهج البالغه
امام علی (ع) برای شناخت صحیح دشمن نشانههایی را بیان می کند که اینک به آنها پرداخته میشود.
 .2-2-1عدم تمسک به قرآن و اهل بیت (ع)
امام علی (ع) در سخنی که به موعظه انسانها میپردازد و مسیر رستگاری و موفقیت را به آنها نشان میدهد ،یکی از راه های
رستگاری را شناخت دشمن معرفی میکند و میفرماید:
ن تَمَسَکُوا بِهِ
ن تَعْرِفُوا الرُشْدَ حَتَى تَعْرِفُوا الَذِی تَرَکَهُ ،وَ لَنْ تَأْ ُخذُوا بِمِیثَاقِ الْکِتَابِ حَتَى َتعْرِفُوا الَذِی نَقَضَهُ ،وَ لَ ْ
« َو اعْلَمُوا أَنَکُمْ لَ ْ
حَتَى تَعْرِفُوا الَذِی نَبَذَهُ» (خطبه )147/بدانید ،که شما رستگارى را نخواهید شناخت ،مگر آن گاه که بدانید آنان که طالب
رستگارى نیستند ،چه کسانند و هرگز به پیمان قرآن وفا نمیکنید ،مگر آن گاه که بدانید چه کسانى پیمان قرآن را مى شکنند
و به قرآن تمسک نخواهید جست تا آنگاه که واگذارندگان قرآن را بشناسید (دشتی.)192 :1385 ،
در این بخش از خطبه ،امام علی (ع) به موانع رستگاری و رشد یعنی عدم وفا به پیمان قرآن و عدم تمسک به قرآن بخاطر
عدم شناخت پیمان شکنندگان قرآن واگذارندگان قرآن اشاره میکند همانطور که پیامبر(ص) نیز در اواخر عمر خویش با بیان
حدیث ثقلین ،لزوم تمسک به اهل بیتِ ایشان و قرآن و جدا نشدن از آنها را شرط رستگار معرفی کردند .بنابراین ،کسانی که
در مقابل قرآن و مفسران اصلی آن یعنی اهل بیت قرار بگیرند دشمن هستند .وجودِ دشمن ،اولین عامل عدم شناخت رستگاری
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انسان نامیده شده است .از دیگر مشخصات دشمن این است که قرآن را میشناسد و میخواند اما به آن عمل نمیکند یعنی
بجای تمسک جستن به قرآن ،به دیگر کتب یا سخنها متوسل میشود .اینها مصداق بارز کالم خداوند در قرآن کریم هستند
که  مَثَلُ الَذِینَ حُمِلُوا التَوْرَاةَ ثُمَ لَمْ یَحْمِلُوهَا کَمَثَلِ الْحِمَارِ یَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَذِینَ ک ََذبُوا بِآیَاتِ اللَهِ( جمعه)5/
مثل کسانى که [عمل به] تورات بر آنان بار شد [و بدان مکلف گردیدند] آنگاه آن را به کار نبستند همچون مثل االغی است که
کتابهایى را برپشت مى کشد [وه] چه زشت است وصف آن قومى که آیات خدا را به دروغ گرفتند.
 .2-2-2ظلم
هدف دشمن دور کردن انسان از هدفش میباشد که این یک نوع ظلم است .امام علی (ع) در بیان اقسام ظالمان میفرماید:
ن دُو َنهُ بِالْغَلَبَةِ وَیُظَاهِرُ الْقَوْمَ الظَلَمَة» (حکت )350/مردان ستمگر
ن فَوْقَهُ بِالْمَعْصِیَةِ ،وَمَ ْ
ن الرِجَالِ ثَالَثُ عَالَمَاتٍ :یَظْلِمُ مَ ْ
«لِلظَالِمِ مِ َ
سه نشانه دارند :به مافوق خود از طریق نافرمانى ستم مى کنند و با قهر و غلبه ،به زیردستان خویش ستم روا مى دارند و
پشتیبان گروه ظالمانند( .دشتی)508 :1385 ،
در کالم امام علی (ع) سه مشخصه ظالم چنین بیان شده است که نه تنها به زیر دست خود رحم نمی کند که حتی برای
مافوقش نیز دردسر ایجاد می کند و با نافرمانی باعث ناکامی مافوق از رسیدن به هدفش که اعتالی فرهنگ و رشد زیر مجموعه
است میشود  .از طرف دیگر ،هنگامی که گروهی مستعضف باشند و گروهی ظالم ،او پشتیبان گروهی می شود که ظلم را پیشه
کردهاند .بنابر این یکی از ویژگیهای دشمن ظالم بودن او است.
 .2-2-3دشمنی پنهان
از دیگر مشخصههای دشمن دانا ،پنهان بودن دشمنی او است .رویارویی با دشمنی آشکار نسبت به دشمن پنهان بسیار راحتتر
است .امام علی (ع) در این باره فرمود« :اَوهَنُ االعدَاء ِکَیداً مَن اَظهَرَعَدَاوَتَه» (آمدی )238 :1385 ،سستترین دشمنان کسی
ل کَی َده» (همان )696 ،آن کس که
است که عداوتش را آشکار ساخته است ».و در جای دیگر فرمود« :مَن اَظهَرَ عَدَاوَتَه قَ َ
دشمنیاش را اظهار کرده ،توطئه و مکرش کم است ».در مقابل رویارویی با دشمنی پنهان بسیار سخت و گاهی پیجیده است.
در نتیجه دشمن پنهان بسیار خطرناکتر از دشمن آشکار است .امام علی(ع) در این زمینه میفرماید« :شَرُ االَعدَاء اَبعَدَهُم غَوراً
وَ اَخفَاهُم مَکِی َدةً» (آمدی ،ج  )97 :2بدترین دشمنان ،کسانى هسند که بیشتر مىاندیشند و حیله آنها پنهانتر است ».در
سخنی دیگر فرمود« :اَکبَرُ االعدَاء اَخفَاهُم مَکِی َدةً» (آل کاشف الغطاء )157 :1370 ،بزرگترین دشمنان کسانی هستند که
حیله خود را بیشتر پنهان میکنند ».بنابر این دشمنی پنهان از ویژگیهای دشمن دانا است که برای کشف آن و در نتیجه
شناحت دشمن باید زحمت مضاعف تحمل کرد.
 .2-2-4اهل نفاق
یکی از مشخصات دشمنان که میتوان گفت از بزرگترین خصائص آنها میباشد نفاق است .خداوند در قرآن کریم مشخصات
منافقان را به این طریق بیان می کند :عدم ایمان واقعی به خدا و قیامت ،خدعه و نیرنگ با خدا و مومنان ،وجود مرض نفاق در
دلهایشان ،اهل فساد ،،نادان نسبت به اعمال خود ،عاقل نامیدن خود و نادان دانستن دیگران ،دو رویی در رفتار با مومنان،
همراهی با شیطان و طایفه اش ،فروماندن در سرگردانی ،فروختن ایمان و خریدن گمراهی( .ن.ک :بقره)16-8 /
ک
امام علی(علیه السالم) نیز هنگامی که انواع راویان را نام می برد به این موضوع اشاره میکند و میفرمایدَ « :و إِنَمَا أَتَا َ
بِالْحَدِیثِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ لَیْسَ لَهُمْ خَامِسٌ :رَجُلٌ مُنَافِقٌ مُظْهِرٌ لِلْإِیمَانِ ،مُتَصَنِعٌ بِالْإِسْلَامِ ،لَا یَتَأ ََثمُ وَ لَا یَتَحَرَجُ ،یَکْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَهِ
(ص ) مُتَعَمِداً؛ فَلَوْ عَلِمَ النَاسُ أَنَهُ ُمنَافِقٌ کَاذِبٌ لَمْ یَقْبَلُوا مِنْهُ وَ لَمْ یُصَدِقُوا قَوْلَهُ وَ لَکِنَهُمْ قَالُوا صَاحِبُ رَسُولِ اللَهِ (ص) رَآهُ وَ سَمِعَ

130

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال چهارم  ،شماره  ،37مرداد 1401

ف عَنْهُ فَیَأْخُذُونَ بِقَوْلِهِ» (خطبه )210/افرادی که نقل حدیث میکنند ،چهار دستهاند و پنجمینخواهد داشت :نخست
مِنْهُ وَ لَقِ َ
منافقی که اظهار اسالم می کند ،نقاب اسالم را به چهره زده ،نه از گناه باکی دارد و نه از آن دوری میکند و عمداً به پیامبر(ص)
دروغ میبندد .اگر مردم میدانستند که این شخص منافق و دروغگو است از او قبول نمیکردند و تصدیقش نمینمودند ،اما
چون از واقعیت او آگاه نیستند ،می گویند وی صحابه رسول خدا است ،پیامبر(ص) را دیده ،از او حدیث شنیده و مطالب را از او
دریافت کرده است؛ به همین دلیل به گفتهاش ترتیب اثر میدهند( .دشتی)307 : 1385 ،
در کتاب صحیح بخاری نیز سه نشانه ب رای منافق ذکر شده است .روایتی ابوهریره از پیامبر نقل می کند که فرمود« :آیَةُ
الْمُنَافِقِ ثَالثٌ :إِذَا حَدَثَ کَذَبَ ،وَ ِإذَا وَعَ َد أَخْلَفََ ،و إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» (بخارى)26/1 :1391 ،
« نشانة منافق ،سه چیز است :اول اینکه در صحبت های خود ،دروغ می گوید .دوم اینکه خالف وعده ،عمل می کند و سوم
اینکه در امانت ،خیانت می کند.
یکی دیگر از مشخصات منافق داشتن بغض نسبت به امام علی (ع) است .امام علی (ع) تفاوت منافق و مؤمن را در دوست
داشتن و دشمن داشتن خود دانسته و آن را معیار ایمان بیان میکند .آن حضرت میفرماید« :ولَوْ ضَرَبْتُ خَیْشُومَ الْمُؤْمِنِ
بِسَیْفِی هَذَا عَلَى أَنْ یُبْغِضَنِی مَا أَ ْبغَضَنِی ،وَ لَوْ صَبَبْتُ الدُنْیَا بِجَمَاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ عَلَى أَنْ یُحِبَنِی مَا َأحَبَنِی؛ وَ ذَلِکَ أَنَهُ قُضِیَ،
ِی لَا یُبْغِضُکَ مُ ْؤمِنٌ وَ لَا یُحِبُکَ مُنَافِقٌ» (حکمت )45/فرمود :اگر با شمشیرم بر
ِی (ص) أَنَهُ قَالَ :یَا عَل ُ
فَانْقَضَى عَلَى لِسَانِ النَبِیِ الْأُم ِ
بینى مؤمن بزنم که دشمن من شود ،با من دشمنى نخواهد کرد  ،و اگر تمام دنیا را به منافق ببخشم تا مرا دوست بدارد ،دوست
من نخواهد شد ،و این بدان جهت است که قضاى الهى جارى شد ،و بر زبان پیامبر امى (ص) گذشت که فرمود :اى على مؤمن
تو را دشمن نگیرد ،و منافق تو را دوست نخواهد داشت( .دشتی)451 : 1385 ،
بنابر این یافتن عالمتهای فوق در افراد کاشف از نفاق آنها است که خود پرده از نقاب آنها برداشته و دشمنی آنها را
عیان میسازد.
 .2-3روشهای برخورد با دشمن در سیره علوی
امام علی(ع ) در دوران خالفت خود با دشمنان بسیاری مبارزه نمود ،از جمله ،ظالمانی بودند که پس از به خالفت رسیدن امام
علی(ع) دستشان از بیت المال و اموال مردم کوتاه شده بود و به ناکثین معروف شدند که جنگ جمل را به راه انداختند .گروه
دوم جاهطلبان و مقامپرستانی بودند که بعدها با نام قاسطین شهرت یافتند و جنگ صفین را بر امام علی (ع) تحمیل کردند و
گروه سوم عدهای کوتهفکر و کوتهبین بودند که تمام دین را در ظاهر آن میدیدند و بر روی عقیده باطل خود پافشاری می-
کردند ،اینان نیز که به مارقین معروف گشتند با جنگ نهروان در مقابل امام علی (ع) صفآرایی کردند .به این ترتیب امام
علی(ع) در مدت کوتاه خالفت حدود پنج ساله خویش با سه جنگ بزرگ و خونین روبرو شد که در مقدمه هر سه جنگ ،رد
پای جنگ نرم نیز مشاهده میشود .آن حضرت درباره نحوه برخورد با دشمن توصیههایی فرمودند که به آنها اشاره میشود.
 .2-3-1کوچک نشمردن دشمن
کوچک شمردن دشمن یکی از اشتباهات بزرگ هر انسانی می تواند باشد .اگر کسی به قدرت و پول خود و یا به روابط خاصی
که با بزرگان و ابرقدرتها دارد ببالد ،باعث می شود دشمن را کوچک بشمارد و خود را برای مواجهه با حیله ها و ترفندهای او
آماده نسازد .حضرت علی(ع) در این مورد می فرماید« :لَا تَستَصغِرَنَ عَدُواً َو اِن ضَعُفَ» (آمدی )608 :1385 ،یعنی هرگز دشمن
را کوچک مشمار ،هرچند ضعیف باشد .یک دشمن ممکن است هزاران ترفند در آستین نداشته باشد ،اما ممکن است همان
یک ترفندی را که بلد است هزار بار تکرار کرده باشد تا به مهارت کامل رسیده و از این راه به دشمن خود ضربه وارد کند.
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 .2-3-2ایمن ندانستن خود از دشمن
امام در این باره میفرماید« :لَا تَامَن عَدُو ًا وَ اِن شَکَرَ» (همان ،ص )607یعنی از دشمن در امان نباش ،هرچند از شما

سپاسگزاری کند .از این رو این که دشمن بخاطر نیکیهای شخصی ،از وی تشکر کند دلیل بر آن نمیشود که در ذهن او هیچ
توطئهای چیده نشده است .گاه دشمن برای رسیدن به هدف خود ،با نزدیکتر شدن به افراد بهتر میتواند به نتیجه برسد.
 .2-3-3هوشیاری در برابر دشمن
گاهی انسان مشغول برنامه ریزی برای مقابله با دشمنان است ،اما غفلت میکند که دشمن نیز در همین زمان در حال تدارک
مقابله با او و چه بسا یک ضربه سنگین تر است .برای همین هرگز نباید از دشمن غافل شد؛ در غیر این صورت ضربههای
مهلک افراد را از خواب غفلت بیدار خواهد کرد .امام علی (ع) در این مورد فرموده است« :مَن نَامَ َعن عَدُوِ ِه ،انبَهَتهُ المکائد»
(آمدی :1385 ،ص )747یعنی کسی که از دشمن غفلت کند ،حیلهها و کیدهای دشمن بیدارش خواهد ساخت .هوشیار بودن
در برابر توطئههای دشمن آثاری در بر دارد ،به عنوان مثال افراد خودشان را برای روبرو شدن با توطئههای جدید آماده می-
کنند ،حمله از سوی دشمن را به تأخیر میاندازند ،باعث هراس دشمن از یک پاتک غافلگیرانه میشوند ،اگر اتفاقی هم رخ
دهد کمترین آسیب را می ببینند .یک مصداق تاریخی که غفلت از دشمن باعث شکست لشکر مسلمانان شد ،جنگ اُحُد است.
(ن.ک :جعفریان)118-94 :1375 ،
 .2-3-4دوراندیشی پس از صلح در برابر دشمن
همیشه صلح کردن به معنای پایان دشمنیها نیست .گاهی هدف دشمن از صلح ،نزدیک شدن به منظور زدن ضربه عمیقتر
است .دشمن با شناسایی مواضع و تاکتیک ها به راحتی راه مقابله با آن را مییابد .یکی از تاکتیکهای دشمن در مورد صلح
کردن ایجاد خوشبینی به آینده بهتر است .امام علی (ع) بعد از آن که مالک را سفارش به پذیرش صلح شرافتمندانه میکند،
حزْمِ وَاتَهِمْ فِی ذَلِکَ حُسْنَ
میفرماید « :وَلَکِنِ الْحَذَرَ کُلَ الْحَذَرِ مِنْ عَد ُِوکَ بَعْدَ صُلْحِهِ ،فَإِنَ ا ْلعَدُوَ رُبَمَا قَارَبَ لِیَتَغَفَلَ ،فَخُذْ بِالْ َ
الظَنِ» (نامه )53/؛ زنهار ،زنهار سخت از دشمنت پس از پذیرش صلح برحذر باش ،چرا که دشمن گاهی نزدیک میشود که
غافل گیر سازد .بنابراین دوراندیشی را به کار گیر و در این موارد خوشبینی را متهم کن! (دشتی )417 :1385 ،هر چند امام به
مالک توصیه می کند صلحی را که خشنودی خدا در آن است رد نکند چون آسایش رزمندگان و آرامش فکری خود و امنیت
کشور در صلح تامین می گردد اما تاکید میکند که احتیاط را کنار نگذارد و مراقب دشمن باشد.
 .2-4دشمن در جنگ نرم
دشمن برای آسیب رساندن به راههای مختلفی متوسل میشود .گاهی به صورت جنگ سرد ،گاهی از راه جنگ سخت و گاهی
نیز از طریق جنگ نرم اقدام میکند .جنگ سرد به حوزهها و فعالیتهایی مانند اقتصادی ،سیاسی ،امنیتی ،و اعمال جاسوسی
مربوط می شود .جنگ سخت همان حمله نظامی به یک کشور است .اما جنگ نرم به هر گونه اقدام روانی و تبلیغاتی گفته می-
شود که هدف آن جامعه یا گروه خاصی باشد .به تعبیر دیگر ،جنگ نرم استفاده دقیق و طراحی شده از تبلیغات و ابزارهای
مربوط به آن است تا عقاید ،فرهنگ ،احساسات ،رفتار و مختصات فکری دشمن مورد هدف قرار میگیرد.
جنگ نرم مسأله نوینی نبوده و از سبقه تاریخی برخوردار است ،هر چند که در گذشته چهره سادهای داشته ،و به صور
ابتدایی شایعهپراکنی ،دروغ ،اهانت و مواردی از این دست بوده ،اما با گذشت زمان و تحوالت و پیچیدگیهای روز افزون
اجتماعی ،این رویکرد نیز پیشرفت نموده و ا ز پیچیدگی ،ظرافت و تأثیرگذاری بیشتری برخوردار گشته است .امروزه جنگ نرم
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با ترکیب تاکتیکهای زمانهای گذشته مانند ترور شخصیت و توسل به رعب و وحشت ،با تاکتیکهای جدید مانند مبالغه،
تکرار موضوع ،ایجاد تفرقههای قومی مذهبی ،شایعهسازیهای مستندنما ،تصمیمسازیهای اشتباه ،ناامید و شکست خورده
جلوه دادن حریف و پیروز نشان دادن مهاجم ،جاذبههای جنسی و مواردی از این دست انجام میشود .جنگ نرم مشخصات
خاص خود را دارد .از جمله این مشخصات میتوان از آرام و تدریجی بودن ،ساختن ارزشهای جدید ،تغییر ذائقه افراد ،و پایدار
و بادوام بودن در صورت موفقیت ،و چند وجهی بودن آن نام برد .جنگ نرم که باعث ایجاد شکاف در بین جامعه و شک و
تردید در بین افراد میشود به مراتب خطرناکتر از جنگ سخت و رویایرویی با آن به مرتب مشکلتر است .در زمان حاضر نیز
که جنگ سختی بین جبهه حق و باطل در گرفته است باید با بیان صحیح مسائل به صورت واضح و روشن ،دفاع به روش
احسن از خود و برنامههای خود ،افشاگری های دقیق در مورد حربههای دشمن ،جوابگویی صریح و به موقع در برابر گفتارهای
نادرست دشمن ،زمینه سازی های مناسب برای اجرای برنامه های فکری ،و مواردی از این دست به مقابله جبهه باطل رفت که
این همان جهاد تبیین است.
 .5 -2معاویه و جنگ نرم علیه امام علی(ع)
با نگاهی به تاریخ مشخص میشود که راهکار اصلی دشمنان اسالم در زمان امام علی (ع) ،شایعه پراکنی در قالب دروغ ،تهمت،
و شبههافکنی بوده و اهداف خاصی مانند ایجاد تفرقه ،ایجاد رعب و وحشت ،ایجاد بدبینی عمومی و مواردی از این دست را
دنبال میکردند تا به هدف اصلی خود که شکست امام علی (ع) بوده نائل شوند .مواردی که برای آنان نه هزینه مالی در بر
داشت و نه زمان و مکان خاصی الزم داشت .قسمهای دروغین خوردن ،چهره حق به جانب گرفتن ،ریاکاری و دو رویی باعث
میشد که مسلمانان به افراد دست اندر کار جنگ نرم آن روزگار اعتماد کنند و سخنان آنها را بپذیرند و نشر دهند .در ادامه به
این کارآمدترین ابزار دشمنان در زمان امام علی(ع) در جنگ نرم یعنی شایعه پرداخته میشود.
 .1 - 5 -2شایعه
شایعه دارای سه مرحله تولد ،حیات و مرگ است .تولد آن میتواند توسط دشمن رسمی در جنگها ،سرویسهای اطالعاتی و
جاسوسی ،ستون پنجم دشمن یعنی مزدوران و منافقان ،بنگاههای خبرپراکنی و خبرنگاران ،و نیز افراد ضعیف النفس به منظور
جلب توجه یا ارضای نفس در حقد و حسد و نفرت صورت گیرد.
امام علی (ع) خطاب به ابوموسی اشعری افرادی که شایعه میپراکنند را اشرار مینامد و میفرمایدَ « :فدَعْ مَا الَ تَعْرِفُ فَإِنَ شِرَارَ
ل السُوءِ» (نامه )78/آنچه را نمىدانى واگذار ،زیرا مردان شرور و بدکردار ،با سخنانى نادرست به سوى
النَاسِ طَائِرُونَ إِلَیْکَ بِأَقَاوِی ِ
تو خواهند شتافت( .دشتی ) 441 :1385 ،این بدان معنا است که شایعه پراکنی به دست اشرار و مردم بدکردار صورت میگیرد
و معلوم است عملی که مبدأ آن شر است نتیجه آن نیز جز شر نمیتواند باشد.
امام علی (ع) در خطبهها و حکمتهای خود بارها به موضوع شایعه که به طور عمده در قالب دروغ ،تهمت و ایجاد شبهه
مطرح میشد پرداخته است.
 -2-5-1-1دروغ
ن أَبْدَى صَفْحَتَهُ لِلْحَقِ هَلَکَ َوکَفى بَالْمَرْءِ جَهْال اَال یَعْرِفَ
ن افْتَرى مَ ْ
ب مَ ِ
ن ادَعَى َو خا َ
ایشان درباره دروغ میفرماید « :هَلَکَ مَ ِ
قَدْرَهُ» (خطبه ) 16/ادعا کننده باطل نابود شد ،و دروغگو زیان کرد ،هر کس با حق در افتاد هالک گردید نادانى انسان همین
بس که قدر خویش نشناسد( .دشتی )41 :1385 ،امام علی (ع) چقدر زیبا مشخصات انسانهای دروغگو را بیان میکند .آنها
ادعا میکنند در حالی که ادعایشان باطل است .برای ادعایشان دروغ میگویند که آن هم به زیان خودشان است .چون دروغ
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میگویند پس حتما با حق در افتادهاند و در این راه به هالکت خواهند رسید .این دلیلی ندارد جز اینکه نادان و جاهل هستند و
از عقل خود بهرهای نمی برند.
ک َو مُصَا َدقَةَ الْکَذَابِ ،فَإِنَ ُه کَالسَرَابِ
امام علی (ع) در جای دیگر از دوستی با دروغگویان نهی میکند و می فرمایدَ « :و إِیَا َ
یُقَرِبُ عَلَیْکَ الْبَعِی َد َو یُبَعِ ُد عَلَیْکَ الْقَرِیبَ» (حکمت )38/و از دوستى با دروغگو بپرهیز ،که او به سراب ماند :دور را به تو نزدیک،
و نزدیک را دور مى نمایاند .دقیقا مثل شیطان که مرگ و قیامت را دور نشان می دهد ،ولی رسیدن به آرزوهای طوالنی را
نزدیک! (دشتی)451 :1385 ،
دوستى با آدم کذاب و بسیار دروغ گو که رذیله اخالقى اش ناشى از بى بند و بارى و ضعف ایمان است و یا بر اثر عالقه به
منافع زودگذر ،خطرناک است .گاه عوامل پیروزى براى رسیدن به یک هدف فراهم مى شود؛ اما او با دروغهایش رسیدن به آن
را غیر ممکن و محال مى شمرد و فرصت ها از این طریق از دست مى رود و گاه به عکس .کارهایى پیش روى انسان است که
شرایط آن فراهم نشده و ورو د در آن مایه شکست است؛ اما فرد دروغ گوى بى بند و بار چنان سخن مىگوید که گویى فردا
انسان به مقصود مىرسد.کسانى که واقعیت ها را در نظر انسان وارونه جلوه مى دهند شباهت زیادى به سراب دارند و امیر
مؤمنان على(ع) مخصوصاً روى این مطلب تأکید فرموده که دورغگویان ،دور را نزدیک و نزدیک را دور مى سازند و این نوعى
تغییر واقعیت است( .مکارم شیرازی)261/12 :1390،
امام علی (ع) در چای دیگر نیز به موضوع دروغ و نتیجه دروغگویی میپردازد و میفرماید« :یَهْلِکُ فِیَ رَجُلَانِ؛ مُحِبٌ مُفْرِطٌَ ،و
بَاهِتٌ مُفْتَرٍ» (حکمت )469/دو کس نسبت به من هالک مى گردند ،دوستى که زیادهروى کند ،و دروغ پردازى که به راستى
سخن نگوید( .دشتی )531 :1385 ،یعنی حتی نسبت به معصوم (ع) نیز نباید خالف واقع گفت .این روایت معروف از امام
حسن عسکری (ع) زیاد شنیده شده که حضرت می فرماید« :جُعِلتِ الخَبائِثُ فی بَیت وَ جُعِل مِفتاحُهُ الکَذِبَ» (شعیری ،بیتا:
 ،)148یعنی تمام پلیدی ها در خانهای قرار داده شده و کلید آن دروغگویی است.
ن
شاید بتوان دلیل اصلی لزوم ترک دروغ را در این جمله امام در پیدا کرد که فرمود« :جَانِبُوا الْکَذِبَ فَإِنَهُ مُجَانِبٌ لِلْإِیمَا ِ
الصَادِقُ عَلَى شَفَا مَنْجَاةٍ َو کَرَامَةٍ وَ الْکَاذِبُ عَلَى شَرَفِ مَهْوَاةٍ وَ مَهَانَةٍ» (خطبه )86/از دروغ حذر کنید که دروغ از ایمان دور است.
راستگو بر آستانه نجات و کرامت است و دروغگو بر پرتگاه سرنگونى و خوارى (دشتی )103 :1385 ،در جایی دیگر نیز امام علی
(ع) درباره دلیل ترک دروغ میفرماید « :وَ تَرْکَ الْکَذِبِ تَشْرِیفاً لِلصِدْقِ» (حکمت )252/و ترک «دروغ» را براى حرمت نگه-
داشتن راستى قرار داد( .دشتی )487 :1385 ،این مقدار مذمت درباره دروغ از آن جهت است که دروغ شخص و جامعه را از
وصول به حقیقت و کمال باز میدارد و راه فرو رفتن در باطل و هالکت را میگشاید.
 -2-5-1-2تهمت
تهمت یکی دیگر از قالب های متعارف شایعه است که در این زمان نیز به وفور یافت میشود .درباره زشتی این گناه بزرگ امام
صادق (ع) میفرماید « :إذا اتَهَمَ المؤمنُ أخاهُ انْماثَ اإلیمانُ مِن قل ِبهِ کما یَنْماثُ المِلحُ فی الماءِ» (الکافی )361/2 :1407 ،یعنی
هرگاه مؤمن به برادر خود تهمت زند ایمان در قلب او آب مىشود همچنان که نمک در آب حل مىشود .نسبت به این عمل
زشت حتی از مقدمات آن نیز پرهیز داده شده است .امام علی (ع) در نهی از رفت و آمد به مکانهای تهمت برانگیز میفرماید:
«إِیَاکَ وَ مَوَاطِنَ التُهَمَةِ وَ الْمَجْلِسَ الْمَظْنُونَ بِهِ السُوء» (مفید )222 :1413 ،یعنی از رفت و آمد به جاهای تهمت برانگیز و
مجالسی که گمان بد به آنها برده میشود بپرهیز .امام علی (ع) در کالمی دیگر نیز انسان را از این که خود را در موضع اتهام
قرار دهد منع کرده و میفرماید « :مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ التُهَمَةِ ،فَلَا یَلُومَنَ مَنْ أَسَا َء بِهِ الظَنَ» (حکمت )159/کسى که خود را
در جایگاه تهمت قرار دهد ،نباید کسی را که به او گمان بد بَرد نکوهش کند( .دشتی .)475 :1385 ،بنابر این تهمت آن قدر
منحوس است که حتی اجازه داده نشده شخص کاری کند که در معرض تهمت قرار گیرد چه رسد به این که خود به دیگری
تهمت زند .تهمت ایجاد بدبینی میکند و ارزش انسان را از بین میبرد .چه بسیار آبروها که در اثر تهمت زائل شده است .به
امام علی (ع) نیز تهمتهای فراوانی زده شد که به برخی از آنها به زودی اشاره میشود.
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 -2-5-1-3شبهه افکنی
در مورد ایجاد شبهه نیز که یکی دیگر از ابزار جنگ نرم دشمنان است امام علی (ع) میفرماید« :إنما سُمِیَتِ الشُبهَةُ شُبهَةً ألنها
تُشبِهُ الحَقَ فأما أولیاءُ اللهِ فَضِیاؤهُم فیها الیَقینُ و دَلِیلُهُم سَمتُ الهُدى و أما أعدا ُء اللهِ فَدُعاؤهُم فیها الضَاللُ و دَلیلُهُ ُم العَمى»
(خطبه )38/شبهه به این دلیل شبهه نامیده شده که شبیه حق است ،اما اولیای خدا به هنگام شبهه روشنایی راهشان یقین
است و راهنمای شان راه راست ،ولی دشمنان خدا به هنگام شبهه دعوتشان گمراهی است و راهنمایشان کوری! همینطور
امام در سخنی دیگر در مورد خطر شبهه میفرماید« :اِحذَرُوا الشُبهَةَ ؛ فإنها وُضِعَت لِلفِتنَةِ» (ابن شعبه حرانی)155 :1404 ،
یعنی از شبهه حذر کنید ،زیرا که شبهه به قصد فتنه (گمراه سازی) ساخته شده است .رواج شبهه باعث حیرت و سردرگی
افراد و جامعه میشود که در این صورت بیشک سستی را به دنبال دارد و با ایجاد سستی دشمن به راحتی میتواند به اهداف
خود دست یابد.
 -2-5-2مصادیق شایعه در زمان امام علی (ع)
پس از شناخت هویت شایعه و اقسام متداول آن یعنی دروغ ،تهمت و ایجاد شبهه ،در این بخش به شایعاتی که در زمان خالفت
امام علی (ع ) بر علیه ایشان توسط دشمنان حضرت منتشر شد و چگونگی رفتار آن حضرت با آنها بیان میشود .مهمترین
دشمن امام علی (ع) معاویه بود که با ایجاد شایعات مختلف بیشترین گمراهی مردم نسبت با آن حضرت را موجب شد.
امام در جواب رفتارهای معاویه که به شایعهپراکنی و تفرقهافکنی و گمراهی مردم میپرداخت ،پاسخ کوبندهای به او میدهد
ن النَاسِ کَثِیراً ،خَدَعْتَهُمْ بِغَیِکَ َو أَلْقَیْتَهُمْ فِی مَوْجِ بَحْرِکَ ،تَغْشَا ُهمُ الظُلُمَاتُ وَ تَتَلَا َطمُ بِهِ ُم
و میفرماید « :وَ أَرْدَیْتَ جِیلًا مِ َ
ل
ن فَاءَ مِنْ أَهْ ِ
ن وِ ْجهَتِهِمْ وَ نَکَ صُوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ وَ تَو ََلوْا عَلَى َأدْبَارِ ِهمْ َو عَوَلُوا عَلَى أَحْسَابِهِمْ ،إِلَا مَ ْ
الشُبُهَاتُ؛ [فَجَارُوا] فَجَازُوا عَ ْ
ن الْقَصْدِ؛ فَاتَقِ اللَهَ یَا
ت ِبهِمْ عَ ِ
ب وَ عَدَلْ َ
ک بَعْ َد مَعْرِفَ ِتکَ وَ هَرَبُوا إِلَى اللَهِ مِنْ مُوَازَرَتِکَ ،إِذْ حَمَلْتَهُمْ عَ َلى الصَعْ ِ
الْبَصَائِرِ ،فَإِنَ ُهمْ فَارَقُو َ
مُعَاوِیَةُ فِی نَفْسِکَ وَ جَاذِبِ الشَیْطَانَ قِیَادَکَ ،فَإِنَ الدُنْیَا مُنْقَطِعَةٌ عَنْکَ وَ الْآخِرَةَ قَرِیبَةٌ مِنْکَ ،وَ السَلَامُ» (نامه )32/اى معاویه
گروهى بسیار از مردم را به هالکت کشاندى ،و با گمراهى خود فریبشان دادى ،و در موج سرکش دریاى جهالت خود غرقشان
کردى ،که تاریکىها آنان را فرا گرفت ،و در امواج انواع شبهات غوطه ور گردیدند ،که از راه حق به بیراهه افتادند ،و به دوران
جاهلیت گذشتگانشان روى آوردند ،و به ویژگىهاى جاهلى خاندان شان نازیدند ،جز اندکى از آگاهان که مسیر خود را تغییر
دادند ،و پس از آن که تو را شناختند از تو جدا شدند ،و از یارى کردن تو به سوى خدا گریختند ،زیرا تو آنان را به کار دشوارى
وا داشتى ،و از راه راست منحرفشان ساختى .اى معاویه در کارهاى خود از خدا بترس ،و اختیارت را از کف شیطان در آور ،که
دنیا از تو بریده و آخرت به تو نزدیک شده است( .دشتی)383 :1385 ،
معاویه در میان خلفای بنیامیه ،بسیار سیاستباز بوده است ،تا جایی که او را «داهیة العرب» نامیدند .او آنقدر در سیاست
فریبکاری کرد ،تا بعضی بیخردان به غلط ،در مقایسهای کور ،امام علی (ع) را به بیسیاستی و یا ضعف سیاست متهم
ساختند .امیرالمؤمنین (ع) در جواب این عده در فرمود« :واهلل ما معاویه بأدهی منی ولکنه یغدر ویفجرو لَوْ لَا کرَاهِیهُ الْغَدْ ِر
لَکنْتُ مِنْ أَدْهَی النَاس» (خطبه )200/به خدا قسم معاویه از من باهوشتر ،باتدبیرتر و باسیاستتر نیست ،ولی تقوا ،مانع من
میشود که هر کاری را انجام دهم( .دشتی)301 :1385 ،
از این رو آن حضرت در برابر کارهای باطل معاویه هرگز از راه حق و صراط مستقیم الهی خارج نشد بلکه با روی آوردن به
تبیین حقائق چشم و گوش فریفتگا ن را گشود و آنان را که زمینه بازگشتن به سوی حق را داشتند به سوی حقیقت رهنمون
ساخت .گاه با یک جمله کوتاه تمام آنچه را باید می گفت ،بر زبان جاری می ساخت و گاهی برای بیدار شدن مردم از خواب
غفلت ،خطبههای شوانگیز میخواند .این عمل دقیق و موثر امام علی (ع) در واقع چراغ راه آیندگان شد تا در برابر اعمال زشت
دشمنان از مسیر حق جدا شوند بلکه با بیان حقائق ،روشنی بخش افراد و جامعه گردند و این همان چیزی است که در روزگار
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ما از آن به جهاد تبیین یاد میشود .در میان سه قالب شایعهافکنی ،موثرترین قالب ،موضوع تهمت بود .اکنون به مهمترین
مصادیق شایعات نسبت به امام علی (ع) در قالب تهمتهایی که به ایشان زده شد پرداخته میشود.
 .1-2-5-2عامل اصلی قتل عثمان
از جمله مهم ترین شایعات زمان امام علی (ع ) ،پس از قتل عثمان به وقوع پیوست .جایی که معاویه عامل اصلی قتل عثمان را
امام معرفی کرد و این تهمت بسیار بزرگ را به آن حضرت زد .همه محققان مىگویند که سوء تدبیر عثمان در امر حکومت و
تبدیل آن به یک امر فامیلى و حیف و میل عظیم در بیت المال و ظلم فراوان بستگان او نسبت به تودههاى مستضعف ،سبب
یک انزجار و تنفر عمومى گشت ،تا آنجا که یک گروه چ ند صد نفرى ،خانه او را محاصره و به او حمله کرده و او را کشتند .سپاه
عظیم اسالم ـ که فاتح مصر ایران و روم بود ـ در برابر آن ،سکوت اختیار کرد؛ چرا که از کارهاى او ناراضى بودند و یا او را
مستحق قتل مىدانستند ،ولى بعد از کشتن او مردم دو گروه شدند :گروهى ـ که شاید اکثریت را تشکیل مىدادند ـ به این
قتل راضى یا الاقل نسبت به آن بىتفاوت بودند .گروه دیگرى او را مظلوم مىدانستند .در این میان ،منافقان براى ایجاد تفرقه
در صفوف مسلمانان و تغییر مسیر خالفت از امیرمؤمنان على (ع ) ـ که مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق مردم واقع شده بود ـ
دست به کار شدند و مسأله قتل عثمان را دستاویزى براى رسیدن به مقاصد شوم خود قرار دادند و به اصطالح ،پیراهن عثمان،
تبدیل به یک اهرم نیرومند سیاسى براى اغفال تودههاى ناآگاه شد .پس از اینکه این اتفاق افتاد و تردید و دودلی بین یاران و
اصحاب امام و مردم شیوع پیدا کرد ،امام به این شایعه پاسخ محکمی داده و میفرماید« :لَوْ أَمَرْتُ بِهِ لَکُنْتُ قَاتِلًا أَوْ نَهَیْتُ عَنْهُ
ن نَصَرَهُ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَقُولَ خَذَلَهُ مَنْ أَنَا َخیْرٌ مِنْهُ وَ مَنْ خَ َذلَهُ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَقُولَ نَصَرَهُ مَنْ هُوَ خَیْرٌ
لَکُنْتُ نَاصِراً ،غَیْرَ أَنَ مَ ْ
ع لَکُ ْم أَمْرَهُ ،اسْتَأْثَ َر فَأَسَا َء الْأَثَرَ َة َو جَزِعْتُ ْم فَأَ َسأْتُ ُم الْجَزَعََ ،و لِلَهِ حُکْ ٌم وَاقِعٌ فِی الْمُسْتَأْثِرِ َو الْجَازِعِ» (خطبه )30/اگر
مِنِیَ .و أَنَا جَامِ ٌ
به کشتن او (عثمان) فرمان داده بودم ،قاتل بودم ،و اگر از آن باز مىداشتم از یاوران او به شمار مىآمدم ،با این همه ،کسى که
او را یارى کرد ،نمىتواند بگوید که از کسانى که دست از یارى او برداشتند بهترم( ،منظور مروان است) و کسانى که دست از
یارىاش برداشتند نمىتوانند بگویند ،یاورانش از ما بهترند ،من جریان عثمان را برایتان خالصه مى کنم :عثمان استبداد و
خودکامگى پیشه کرد و شما بىتابى کردید و از حد گذراندید ،و خدا در خود کامگى و ستمکارى ،و در بىتابى و تندروى،
حکمى دارد که تحقق خواهد یافت( .دشتی )55 : 1385 ،
با این حال دشمنان امام علی (ع) با استفاده از جهل مردم ،این مسأله را دستاویزی برای حمله به شخصیت آن حضرت قرار
دادند .داستان پیراهن عثمان معروف است که معاویه پیراهن خون آلود عثمان (یا پیراهنى شبیه آن) را بر در دروازه شام آویزان
کرده بود ،تا به این وسیله مردم را بر ضد على (ع ) بسیج کند .وی گروه عظیمى از پیرمردان شام را تحریک کرد که در مسجد
در اطراف منبر به عزادارى و گریه و زارى براى عثمان مشغول شوند و احساسات مردم را از این طریق برانگیزانند .امام در جای
دیگر نیز به این موضوع می پردازد و جواب شایعه پراکنان و تهمت زنندگان را به خوبی میدهد« :أَ وَ لَمْ یَنْهَ بَنِی أُمَیَةَ عِلْمُهَا بِی
ن
اللهُ بِهِ أَبْلَغُ مِنْ لِسَانِی .أَنَا حَجِیجُ الْمَارِقِینَ وَ خَصِیمُ النَاکِثِی َ
عَنْ قَرْفِی؟ َأ وَ مَا وَزَعَ الْجُهَالَ سَا ِبقَتِی عَنْ تُهَمَتِیَ ،و لَمَا َوعَظَهُمُ َ
ض الْأَمْثَالُ وَ بِمَا فِی الصُدُورِ تُجَازَى ا ْلعِبَاد» (خطبه )75/آیا شناختى که بنى امیه از روحیات من
الْمُرْتَابِینَ ،وَ عَلَى کِتَابِ اللَهِ تُعْرَ ُ
دارند آنان را از عیب جویى بر من باز نمى دارد و آیا سوابق مبارزات من ،نادان را بر سر جاى خود نمىشناسند که به من تهمت
نزنند؟ آنچه خدا آنان را به آ ن پند داد از بیان من رساتر است .من مارقین (از دین خارج شدگان) را با حجت و برهان مغلوب
مىکنم و دشمن ناکثین پیمان شکنان و تردید دارندگان در اسالم مىباشم ،شبهات را باید در پرتو کتاب خدا شناخت و
بندگان خدا به آنچه در دل دارند پاداش داده مى شوند( .دشتی)89 :1385 ،
امام برای مردم بهترین و دقیق ترین مسیر را تعیین می کند تا بتوانند شایعات وشبهات خطرناک را پشت سر بگذرانند .ابتدا
باید حق و حقیقت را شناخت و سپس بر اساس همان معیارها افراد را قضاوت کرد .همانطور که در جنگ جمل وقتی کسی نزد
امام آمد و گفت :من در تردید و شک به سر میبرم که آیا تو بر حق هستی یا آنها؟ تو داماد پیامبر (ص) هستی و یار و یاور
همیشگی او و آنها هم یکی همسر پیامبر(ص ) است و دوتن دیگر یاران پیامبر در جنگ ها .حضرت به او فرمود :اشتباه تو این
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است که افراد را معیار حق قرار دادهای در حالی که باید اول حق را بشناسی و بدانی که چیست و سپس بر اساس همان ،افراد
را قضاوت کنی که آیا بر حق هستند یا خیر( .ن.ک :دین پرور)451 :1390 ،
 .2-2-5-2الحاد و کفر
از دیگر تهمتهای ناروای معاویه به امام (ع) تهمت الحاد و کفر است .جاحظ می گوید« :معاویه در آخر نطقهایش میگفت:
خدایا! ابوتراب ملحد گشته و راه دین تو را بست ،بنابراین او را لعنت کن بدترین لعنتها! و او را عذاب کن عذابی دردناک! واین
را به همه جا نوشت تا انجام دهند واین سخن تا دوره عمر بن عبد العزیز از فراز منبرها گفته و پخش میشد» (امینی:1356 ،
ج )139 ،20
 .3-2-5-2ترک نماز
تهمت بعدی معاویه به امام تهمتی عجیب بود .تهمتی که در حالت عادی پذیرش آن از سوی هر کسی بعید بود .اما تعصب بی-
جا و تقلید کورکورانه باعث شد که عدهای بدون هیچ دلیل آن را بپذیرند و آن تهمتِ ترک نماز از سوی امام علی (ع) بود.
أبومخنف از أبوسلمه چنین نقل می کند که هشام بن عتبه زُهری در بعد ازظهر لیله الهریر در ماجرای صفین ،برای اصحاب و
یارانش صحبت و آنها را بر قتال با دشمن و صبر در برابر آنها ،ترغیب کرد .آنگاه خودش همراه گروهی از قراء ،به میدان رفتند.
در این بین ،جوانی از قبیله غسان به جنگ با آنها آمد که بسیار در جنگ ثابت قدم بود ودر رجزهایش از خونخواهی عثمان
سخن می گفت .لشکر ،امیرالمؤمنین (ع) را طبق تبلیغات معاویه ،قاتل خلیفه مسلمین میدانست و علی (ع) را دشنام میداد.
هشام ،جوان را به خاطر سخنان و دشنامهایش انذار داد .جوان غسانی ،در پاسخ عتاب هشام میگوید :من از روی اعتقاد با شما
میجنگم چرا که به من گفتهاند که رهبر شما نماز نمیخواند وعامل ریخته شدن خون عثمان است! هشام که متوجه شد
جوان در میدان سیاست معاویه فریب خورده و هدف را گم کرده ،علی بن ابی طالب (ع) را برایش معرفی میکند تا بداند که به
جنگ با چه کسی آمده است! و میگوید اما این که میگویی رهبر ما نماز نمیخواند او اولین فردی بود که با رسول خدا (ص)
نماز گذارد و فقیه ترین مردم در دین خدا و اولی به رسول خدا است و همه کسانی که با من میبینی قاری قرآن و اهل تهجد
هستند و در نهایت این گفتگو ،جوان غسانی ،مستبصر شده و توبه میکند( .طبری)44-43 /5 :1424 ،
 .4-2-5-2دروغگویی
یکی دیگر از تهمتهایی که به آن حضرت زده شد دروغگویی بود .آن حضرت آنجا که اهل عراق را پس از فریب خوردن از
عمروعاص و معاویه در جنگ صفین مورد خطاب قرار میدهد در پاسخ به این تهمت میفرماید« :أَمَا وَ اللَهِ مَا أَتَیْتُکُمُ اخْتِیَاراً وَ
لَکِنْ جِئْتُ إِلَیْکُمْ سَوْقاً .وَ لَقَدْ بَلَغَنِی أَنَکُمْ تَقُولُونَ عَلِیٌ یَکْذِبُ! قَاتَلَ ُک ُم اللَهُ تَعَالَى ،فَعَلَى مَنْ َأکْذِبُ؟ أَعَلَى اللَهِ؟ فَأَنَا أَوَلُ مَنْ آمَنَ بِهِ،
ل أُمِهِ کَیْلًا بِغَیْرِ ثَمَنٍ لَوْ کَانَ لَهُ وِعَاءٌ،
ن صَدَقَهُ .کَلَا وَ اللَهِ لَکِنَهَا لَهْجَةٌ غِبْتُ ْم عَنْهَا َو لَمْ تَکُونُوا مِنْ َأهْلِهَا .وَیْ ُ
أَمْ عَلَى نَبِیِهِ؟ َفأَنَا أَوَلُ مَ ْ
وَ لَتَعْلَمُنَ نَبَأَ ُه بَ ْعدَ حِینٍ» (خطبه .)71/آگاه باشید من با اختیار خود به سوى شما نیامدم بلکه به طرف دیار شما کشانده شدم،
به من خبر دادند که مى گویید على دروغ مى گوید .خدا شما را بکشد ،بر چه کسى دروغ روا داشته ام؟ آیا به خدا دروغ روا
داشتم در حالى که من نخستین کسى هستم که به خدا ایمان آوردم ،یا بر پیامبرش در حالى که من اول کسى بودم که او را
تصدیق کردم .نه به خدا هرگز ،آنچه گفتم واقعیتى است که شما از دانستن آن دورید ،و شایستگى درک آن را ندارید .مادرتان
در سوگ شما زارى کند «واى ،واى ،سر دهد» پیمانه علم را به شما به رایگان بخشیدم ،اگر ظرفیت داشته باشید ،و به زودى
خبر آن را خواهید فهمید (.دشتی)85 : 1385 ،
ل
ل التَوْرَاةِ بِتَوْرَاتِهِمْ وَ بَیْنَ أَهْ ِ
ن أَهْ ِ
ی الْوَسَادَةُ لَحَکَمْتُ بَیْ َ
در روایات آمده روزی امام على (ع) بر باالی منبر فرمود « :لَوْ کُسِرَتْ لِ َ
ل الْفُرْقَانِ بِفُرْقَانِ ِهمْ َو مَا مِنْ آیَةٍ فِی کِتَابِ اللَهِ أُنْزِلَتْ فِی سَهْلٍ أَ ْو جَبَلٍ إِلَا َو أَنَا عَالِ ٌم مَتَى أُنْزِلَتْ َو
الْإِنْجِیلِ بِإِنْجِیلِهِمْ َو بَیْنَ أَهْ ِ
فِیمَنْ أُنْزِلَتْ» اگر مسندى براى سخن گفتن جهت من ترتیب داده شود که پیروان مذاهب مختلف در آن حضور داشته باشند،
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من در میان آنها به کتاب خودشان حکم میکنم و هیچ آیهاى در قرآن نیست مگر این که من مىدانم چه زمانی نازل شده و
درباره چه کسى نازل شده است .هنگامى که امام این سخن را فرمود ،یکى از کسانى که پاى منبر امام نشسته بود ،گفت« :یَا
لَلَهِ وَ لِلدَعْوَى الْکَا ِذبَةِ؛ خدایا! چه ادعاى بزرگ دروغى ».و عجب این که ،کسى که در کنار او نشسته بود ،رو به على (ع) کرد و
آهسته گفت من گواهى مىدهم که تو خداوند عالمیانى یعنی یکى در جهت افراط و دیگرى در جهت تفریط گام برداشت .در
روایت دیگرى آمده است که :روزى على (ع) خطبهاى خواند و از حوادث آینده خبر داد و فرمود« :سَلُونِی قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِی؛
هرچه مىخواهید از من بپرسید پیش از آن که من در میان شما نباشم و سپس بخشى از حوادث دردناک آینده را بیان فرمود.
برخی از افراد که پاى منبر نشسته بودند ،به آن حضرت جسارت کرده و ایشان را دروغگو خواندند( .مکارم شیرازی:1380،
)160/3

 .3نتیجه گیری
در این مقاله پس از بیان دشمنشناسی و نحوه برخورد با دشمن در سیره امام علی (ع) ،به تبیین چگونگی جنگ نرم بر علیه
آن حضرت پرداخته شد و بخشی از جنگهای روانی که در زمان حکومت و خالفت ایشان از سوی دشمنان صورت گرفته بود
مورد بررسی قرار گرفت .امام در پاسخ به یکی از مهمترین ابزار جنگ نرم یعنی شایعه که اصلیترین نمودهای آن در قالب
دروغ ،تهمت و شبههافکنی رخ مینمود با خطابهها و سخنانی که ایراد نمود به تبییبن حقایق پرداخت و از این طریق افراد
مستعد را به صراط مستقیم الهی برگرداند .اگر چه در آن عصر ،فنآوریهای شگرف امروزی نبود ،اما شایعات به سرعت پخش
میشد .در این کارزار آن چه بیش از هر چیز توجه انسان را به خود جلب میکند استقامت آن حضرت در پیمودن صراط
مستقیم الهی است .آن حضرت هرگز مانند دشمنان رفتار نکرد و به دروغ و تهمت متوسل نشد بلکه با در نظر گرفتن رضای
الهی فقط به تیین حقایق پرداخت .در واقع امام علی (ع) با این روش چراغ راهی به سوی آیندگان گشودند تا برای احقاق حق
و ابطال باطل از مسیر طراط مستقیم الهی جدا نشوند .در زمان حاضر نیز که جنگ نرم شدیدی بین جبهه حق و باطل
درگرفته است نباید به روشهای مذموم جبهه باطل مانند دروغ و تهمت روی آورد بلکه باید با تبیین حقایق و با روشهای
نوین و به روز شده افراد جامعه را به صراط مستقیم الهی دعوت کرد که بیتردید با شفاف شدن فضای غبارآلود و روشن شدن
حقایق ،افراد مستعد و حقجو به جبهه حق خواهند پیوست و در آن ثابت قدم خواهند ماند.
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Enmity and confrontation in soft war from the perspective of Nahj alBalagheh with a case study of rumor spreading

Abstract
Man has obstacles to achieve success and salvation. Some of these obstacles are enemies who
do not want man to reach his goal. So knowing the enemy is one of the necessities of the path
to success. Just as knowing the time and place of the enemy's operations is also essential, as a
result, vigilance at all times and places against the enemy is necessary for success. Sometimes
the enemy pursues his goal through cold war, sometimes through military war and sometimes
through soft war. Therefore, in addition to knowing the enemy, and the time and place of his
operations, it is also necessary to know the methods and tools he uses. An enemy method is
soft war, which has a long history and its own complexity. And one of its most important
tools is spreading rumours. This research, which is a descriptive and analytical method, has
examined the enemy and soft war from the perspective of Nahj al-Balagheh, focusing on the
weapon of rumor by revealing the quality of dealing with the enemy in soft war, to prevent it
from hitting the right front.
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