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تاکتیک های عملیات روانی مؤثر در شکل گیری صلح امام حسن)ع(

حمیدرضا حاتمي*، اسماعیل خان احمدی**

ابعاد رواني و فیزیکی وجود انس��ان ضرورت کاربرد دو قدرت شمش��یر و فکر � اقدام مس��تقیم 
نظامي و عملیات رواني � را در جنگ ها براي کسب پیروزي بر دشمن مطرح ساخته است. عملیات 
روان��ي ب��ه مثابه اقدامي در جه��ت تأثیر بر ذهن و عواطف آدمي براي ایج��اد تغییر در رفتار او پا به 
پاي رزم نظامي بلکه مقدم بر آن با حوزة نظامي گسترده و حوزة مکاني فراگیر و همه جانبه صورت 
مي گیرد. طبق آیات و روایات عملیات رواني در دو جبهه حق و باطل ابتدا از سوي دشمنان پیامبران 
اله��ي و ائمه معصومی��ن)ع( در ابعاد گوناگون و متنوع طرح ریزي و اجرا ش��د، اما با آغاز رس��الت 
پیامبر اکرم)ص( به ویژه در دوران حکومتش��ان در مکه و در پوش��ش تهاجمي همه جانبه و گسترده 
)ب��ه  کارگیري همه تاکتیک ها( براي نفي دعوت پیامبر اس��الم)ص( و خاموش کردن نداي حق طلبي 
و عدالت خواهي او به کار گرفته ش��د که قرآن از آن با عناویني چون کید و مکر و ... نام مي برد. در 
این دوران به دلیل نوظهور بودن اس��الم و ش��ور و هیجان مس��لمین، عملیات روانی دشمنان کاربرد 
مورد انتظار آنان را نداش��ت، لیکن با رحلت پیامبر اکرم)ص( منافقین، کفار و مش��رکین با توجه به 
تجربه ای که از این شیوة جنگ داشتند به صورت گسترده از آن علیه جبهه حق استفاده کردند. یکی 
از مقاطعی که این جنگ توس��ط جبهه کفر به صورت وس��یع، پیچیده و با ظرافت به کار گرفته شد و 
تأثیری چش��مگیر در جبهه حق داشت دوران امامت و خالفت امام حسن مجتبی)ع( بود. این مقاله، 
جهان اسالم را از دو بُعد وضعیت روحي رواني امت اسالم در آن دوران و روحیات معاویه به عنوان 
طراح و مجري این جنگ مورد بررس��ی قرار مي دهد. گفتنی است نوشتار حاضر که نتیجه یک طرح 
پژوهش��ی است، ماهیتی توصیفی- تحلیلی داشته و داده های مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای 

و بهره گیری از تارنماهای اینترنتی گردآوري شده است. 
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عملیات روانی از کارآمدترین، پیچیده ترین، پویاترین و در عین حال خطرناک ترین جنگ ها 
به شمار می رود که در طول تاریخ همواره جبهه کفر و شرک و نفاق براي خاموش کردن 
نور هدایت الهي و هدایت و رهبري مردم به سوی گمراهي و ضاللت از آن استفاده نموده 

است؛ در این خصوص قرآن کریم مي فرماید: 
ُلَماِت أُْولَ�ئَِک  َن النُّ��ورِ إِلَی الظُّ اُغوُت یُْخِرُجونَُهم مِّ »َوالَِّذیَن َکَف��ُرواْ أَْولِیَآُؤُهُم الطَّ
أَْصَحاُب النَّارِ ُهْم فِیَها َخالُِدوَن.« کس��اني که کافر شدند و رهبري آنها طاغوت ها 
ش��د )با ش��عارهاي فریبنده( آنها را از نور به س��وي تاریکي ه��ا )کفر و جهل( 

مي کشاند و آنها اهل آتشند و در آتش همیشه مي مانند )بقره/257(. 
این جنگ به عنوان بهترین ش��یوه تحقق اهداف س��ران جبهه کفر از ابتدای شکل گیري 
دو جبهه حق و باطل توسط کارگزاران جبهه کفر با توجه به شرایط روحي و رواني جامعه 
مورد نظر طراحي و اجرا ش��ده اس��ت. قرآن کری��م به نمونه هایي از اج��رای این جنگ و 
تاکتیک هاي مورد استفاده آن توسط طاغوت ها علیه پیامبران الهي اشاره مي کند که در پیشینه 
تحقیق به بخش��ي از آنها اشاره مي شود. با ظهور اس��الم در جزیره العرب و تهدید گسترده 
منافع جبهه استکبار، رهبران آن جبهه از این شیوه جنگ و تاکتیک هاي آن به صورت وسیع 
و به ش��کلی پیچیده تر اس��تفاده کردند. با رحلت پیامبر اکرم)ص( و تغییر عمده در مس��یر 
حرک��ت جهان اس��الم، بني امیه با کین��ه ای که از پیامبر اک��رم)ص( و اهل بیت آن حضرت 
داش��ت، از این جنگ و تاکتیک هاي آن علیه ائمه معصومین)ع( استفاده کرد که تاریخ کمتر 
نمونه آن را ثبت نموده اس��ت؛ اوج اس��تفاده از این جنگ و تاکتیک هاي آن در دوران امام 
حسن)ع( به ظهور رسید. شاید به جرئت بتوان گفت در دوران امامت امام حسن مجتبي)ع( 
معاویه تمام تاکتیک هایي را که نمرود، فرعون، ابوسفیان و سایر سران کفر بر علیه جبهه حق 

به کار گرفتند به صورت یکجا به کار گرفت که در ادامه به آنها اشاره مي شود.

بیان مسئله 
صلح امام حس��ن)ع( از حوادث تلخ تاریخ تشیع است. شکل گیری این حادثه متأثر از دو 
عامل مهم و اساس��ی اس��ت: یکی وضعیت روحی و روانی م��ردم مناطقي همچون کوفه، 
مدینه، مدائن، بصره و س��ایر ش��هرهایی که مکلف به یاری امام و اطاعت از فرامین ایشان 
بودن��د و دیگری قدرت و توان اجرای عملیات روانی خاندان بنی امیه که در اجرای چنین 
اقدامات��ي تجرب��ه و توانایی باالیی داش��تند. مقالة حاضر در نظر دارد با بررس��ي وضعیت 
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روحي و رواني مردم تحت حکومت امام حس��ن)ع( و ویژگي هاي ش��خصیتي )سربازان، 
مدی��ران میاني و خواص( جامعه آن مقط��ع میزان تأثیرگذاري تاکتیک هاي این جنگ را بر 
مردم آن دوره بررس��ي کند. همچنین با بررس��ي ویژگي ش��خصیتي خواص دو جبهه حق 
و باط��ل در آن دوران با بهره گیري از روش مطالعه کتابخانه اي نقش تاکتیک هاي عملیات 

رواني در شکل گیری این حادثه تلخ را مورد مطالعه قرار دهد. 

پیشینه موضوع
عملیات رواني در زندگي اجتماعي انس��ان قدمتي به بلنداي حیات او دارد؛ زیرا از همان 
زمان ش��کل گیري زندگي اجتماعي، انس��ان همواره براي حذف رقباي خود در تعامالت 
اجتماعي از تاکتیک هاي این عملیات به صورت گسترده استفاده کرده است. اما در بعضي 
از زمان ها ش��دت و میزان اس��تفاده از این تاکتیک ها به لحاظ فراهم بودن شرایط روحي و 
رواني مردم جامعه کاربرد بیش��تر و بهتري داش��ته است. نمونه هایي از کاربرد این جنگ و 

تاکتیک هاي آن را قرآن کریم چنین تبیین مي کند: تاکتیک تهدید: 
»َقالُوا لَئِن لَّْم تَنتَِه یَا نُوُح لَتَُکونَنَّ مَِن الَْمْرُجومِیَن« اي نوح اگر به تبلیغ خود پایان 

ندهي بي تردید سنگسار خواهي شد )شعرا/116(. 
در جاي دیگر در خصوص بهره گیری سران جبهه کفر از تاکتیک تهمت چنین مي فرماید:

»إِْن ُه��َو إاِلَّ َرُجٌل بِِه ِجنٌَّه َفتََربَُّصوا بِِه َحتَّی ِحیٍن« مردي اس��ت که دیوانگي به او 
سرایت کرده؛ مدتي با او بردباري کنید شاید عاقل شود )مؤمنون/25(. 

در جاي دیگر در استفاده نمرود از تاکتیک تردید علیه حضرت ابراهیم)ع( چنین مي فرماید:
ِعبِیَن« به راستي براي ما از حق مي گویي یا ما  »َقالُوا أَِجئْتَنَا بِالَْحقِّ أَْم أَنَت مَِن الالَّ

را به بازي گرفته اي )انبیاء/ 55(.

پیشینه تحقیق 
با بررس��ي هایی که به عمل آمد مشخص ش��د تاکنون موضوعي تحت عنوان تاکتیک های 
عملیات روانی مؤثر در ش��کل گیری صلح امام حس��ن)ع( به عنوان کار پ  ژوهشي صورت 
نگرفته اس��ت و این کار یک فعالیت پژ وهش��ي جدید به شمار می رود. اما با مطالعاتی که 
ص��ورت گرفت��ه کتاب های فراوانی درباره صلح امام حس��ن)ع( به رش��ته تحریر در آمده 
ک��ه بعضي از منابع به بررس��ي عوامل )اما نه تحت عن��وان تاکتیک هاي عملیات رواني در 
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شکل گیري صلح( پرداخته اند. برخی از کتاب ها عبارتند از:
1- احمد بن محمد بن س��عید بن عبدالرحمن الس��بیعی الهمدانی؛ صلح الحس��ن)ع( و 

معاویه؛ 333 هجری.
2- عبدالرحمن بن کثیر الهاشمی؛ صلح الحسن)ع(.

3- ابراهیم بن محمد بن س��عید بن هالل بن عاصم بن س��عد بن مس��عود الثقفی؛ قیام 
الحسن)ع(؛ متوفی سال 283 هجری.

4 - هشام بن محمد بن السائب؛ قیام الحسن)ع(.
5- عبدالعزیز بن یحیی الجلودی البصری؛ ماجرای حسن)ع(.

6- هیثم بن عدی الثعلبی؛ اخبار الحسن)ع( و وفاته، 207 هجری.
7- ابی اسحاق ابراهیم بن محمد االصفهانی الثقفی؛ اخبار الحسن بن علی)ع(.

8- ش��یخ راضي آل یاسین؛ صلح امام حس��ن)ع(؛ مترجم آیت اهلل العظمي نائب االمام 
خامنه اي، چاپ یازدهم، 1365.

سؤاالت تحقیق
در راس��تاي جمع آوري اطالعات پیرامون موضوع مورد مطالعه دو س��ؤال زیر قابل طرح اس��ت: 
نخس��ت: ش��رایط روحی و روانی مردم کوفه و مدینه و... چه وضعیتی داش��ت که شامیان نسبت 
به آن طمع ورزیدند و تاکتیک هاي عملیات رواني را در آن مناطق کارآمد یافتند؟؛ دوم: ش��امیان 
)بنی امیه( چه تاکتیک های عملیات روانی را به کار بردند که موفق به تحمیل چنین صلحی شدند؟
در این نوش��تار س��عی می ش��ود با بهره گیری از روش کتابخانه اي از اس��ناد و مدارک 
موجود در منابع اسالمي به دو سؤال یاد شده به عنوان یک طرح پژوهشی، پاسخی مستدل 

و منطقی عرضه شود. 

سؤال نخست
شرایط روحی و روانی مردم کوفه، بصره، مدینه، مدائن و... چه وضعیتی داشت که شامیان 
نسبت به آن طمع ورزیدند و تاکتیک هاي عملیات رواني را در آن مناطق کارآمد یافتند؟ 

در دوران امامت و خالفت امام حس��ن)ع( بنی امیه با بهره گیری از عملیات روانی تالش  کرد 
در بافت فکری و ذهنی، عالیق، انگیزه، رفتار و گفتار مردم عراق، حجاز و ش��امات تأثیر گذاش��ته 
و آنها را به س��وی اهداف مورد نظر هدایت کند. آنها با اجرای عملیات روانی  کوش��یدند اوضاع 
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را نابه س��امان جلوه داده، ش��رایط را برای ضربه زدن به حکومت امام حسن)ع( به وجود آورند تا 
مقدمات جوالن و تاخت و تاز حال و آیندة این قوم )بنی امیه( فراهم ش��ود. با توجه به این هدف 
ش��یطانی بنی امی��ه، برای تعیین تأثیرات عملیات روانی در ش��کل گیری این حادث��ه تلخ و ناگوار، 
بررسی وضعیت بالد تحت حکومت امام مجتبی)ع( به صورت مختصر ضرورت دارد. اما پیش از 
بررسي وضعیت1 مناطق یاد شده، تبیین و توصیف جایگاه نیروهاي مسلح ضرورت دارد تا از این 
منظ��ر عالوه ب��ر تبیین نقش تاکتیک هاي عملیات رواني در این حادثه، توصیف وضعیت روحي و 
رواني مناطق یاد شده و تأثیر آن بر شکل گیري آن حادثه بهتر امکان پذیر باشد. حضرت علی)ع( در 
نامه 53 نهج البالغه در خصوص جایگاه نیروهاي مسلح در نظام سیاسي اسالم چنین می فرمایند: 
ِعیَُّه  یِن َو ُسبُُل اْلَْمِن َو لَیَْس تَُقوُم الرَّ ِعیَِّه َو َزیُْن الُْواَلهِ َو ِعزُّ الدِّ ِ ُحُصوُن الرَّ »َفالُْجنُوُد بِإِْذِن اهللَّ
إاِل بِهِْم.« اما لش��کرها، به فرمان خدا دژهای اس��توار رعیت اند و زینت والیان. دین به آنها عّزت 
یابد و راه ها به آنها امن گردد و کار رعیت جز به آنها استقامت نپذیرد )دشتی 1379: نامه 53(. 
این س��خن حضرت عل��ي)ع( به بهترین وجه دلیل ش��کل گیری ای��ن حادثه را تبیین 
می کن��د؛ زیرا در دوران خالفت امام حس��ن)ع( این زینت والی��ان و عزت دین و دژهای 

مستحکم مردم به صورت واقعي وجود نداشت.  
الف( وضعیت کوفه: کوفه شهري بود با طبقات اجتماعي و انگیزه هاي سیاسي متفاوت که 
ای��ن وضعیت منجر به بروز عکس العمل هاي متضاد از طرف مردم آن بالد ش��د. حضرت 
عل��ي)ع( که در مناس��بت هاي مختلف براي انجام اقدامات سرنوشت س��از این مردم را به 

یاري طلبید کوفه را چنین توصیف مي نماید: 
اَلَب َو فِْعُلُکْم  مَّ الصِّ »أَیَُّها النَّاُس الُْمْجتَِمَعُه أبَْدانُُهْم، الُْمْختَلَِفُه أَْهَواُؤُهْم، َکاَلُمُکْم یُوِهي الصُّ
یُْطِمُع فِیُکُم اْلَْعَداَء! تَُقولُوَن فِی الَْمَجالِِس َکیَْت َو َکیَْت َفإَِذا َجاَء الْقِتَاُل ُقْلتُْم ِحیِدی َحیَادِ 
یِْن  َراَح َقْلُب َمْن َقاَساُکْم، أََعالِیُل بَِأَضالِیَل دَِفاَع ذِي الدَّ ْت َدْعَوُه َمْن َدَعاُکْم َو الَ اْس��تَ َما َعزَّ
لِیُل َو الَ یُْدَرُک الَْحقُّ إاِل بِالِْج��دِّ أَيَّ َدارٍ بَْعَد َدارُِکْم تَْمنَُعوَن  یَْم الذَّ الَْمُط��وِل، الَ یَْمنَ��ُع الضَّ
ِ َمْن َغَرْرتُُم��وُه َو َمْن َفاَز بُِکْم فقد َفاَز َواهللِ  َو َم��َع أَيِّ إَِم��امٍ بَْعِدي تَُقاتُِلوَن الَْمْغُروُر َو اهللَّ
ُق َقْولَُکْم َو  ِ الَ أَُصدِّ ْهِم اْلَْخیَِب َو َمْن َرمی بُِکْم َفَقْد َرمی بَِأفَْوَق نَاِصٍل، أَْصبَْحُت َو اهللَّ بِالسَّ
الَ أَْطَم��ُع فِي نَْصِرُکْم َو الَ أُوِعُد الَْعُدوَّ بُِکْم َما بَالُُکْم؟ َما َدَواُؤُکْم؟ َما ِطبُُّکْم؟ الَْقْوُم رَِجاٌل 
؟!« ای مردمی که به  أَْمثَالُُک��ْم أََقْوالً بَِغیِْر ِعْلٍم؟ َو َغْفلًه مِ��ْن َغیِْر َوَرٍع! َو َطَمعا فِي َغیِْر َحقِّ
تن ها مجتمعید و به آراء پراکنده. سخنتان - هنگامی که الف دلیری می زنید – صخره های 
س��خت را نرم می کند، در حالی که، کردارتان دش��منانتان را در شما به طمع می اندازد. 

1. Situation
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چون در بزم نشینید، دعوی رزم آوری کنید و چون جنگ چهره نماید، از آن می گریزید. 
دع��وت آن کس که ش��ما را فراخوان��د، روی پیروزی نبیند و آنکه برای راحت ش��ما 
خویشتن را به تعب افکند، هرگز به راحت و آرامش نرسد. مشتی اباطیل را بهانه می کنید 
تا در کار تعلل ورزید. همانند وامداری که پیوسته ادای دین خویش به تأخیر اندازد. ذلیل 
س��رکوفته، از خود دفع ستم نتواند کرد که حق جز در سایه کوشش فراچنگ نیاید اگر 
خانه شما را بستانند، کدام خانه را از دشمن حمایت خواهید کرد؟ و بعد از من با کدام 
امام با دش��من پیکار می کنید به خدا سوگند، فریب خورده1 کسی است که شما او را به 
وعدة دروغ بفریبید. هر که پندارد که به نیروی ش��ما پیروز می شود، همانند کسی است 
که آن تیر از تیرهای قمار نصیب او شود که سودش از همه کمتر است و هر که شما را 
چون تیر به سوی دشمن افکند، تیر شکسته بی پیکان را در کمان رانده. به خدا سوگند، 
به جایی رس��یده ام که دیگر س��خن شما را باور نمی کنم و به یاری شما امید نمی بندم و 
دش��من را به ش��ما بیم نمی دهم. شما را چه می شود داروی درد شما کدام است؟ عالج 
شما چگونه است. دشمنان شما نیز مردمی  همانند شمایند. آیا هرچه گفتید، همه از روی 
نادانی بود؟ یا از سر غفلت و ناپرهیزگاری؟ یا در چیزی که حق شما نبود طمع ورزیده 

بودید؟ )خطبه 29: فراز 3-5(. 
ب( وضعیت مدينه: مردم این منطقه پس از رحلت پیامبر اکرم)ص( با توجه به سفارشات 
حضرت در خصوص جایگاه اهل بیت، بیعت2 خود را شکستند و این بیعت شکنی تا واقعه 
عاش��ورا ادامه داشت. حضرت علی)ع( در نامه 70 خطاب به والي مدینه، مردم این منطقه 

را چنین معرفی می نمایند: 
ْن قِبََلَک یَتََسلَُّلوَن إِلَی ُمَعاِویََه، َفاَل تَْأَسْف َعَلی َما یَُفوتَُک  ا بَْعُد، َفَقْد بََلَغنِي أَنَّ رَِجاالً مِمَّ »أَمَّ
مِ��ْن َعَددِِهْم، َو یَْذَه��ُب َعنَْک مِْن َمَددِِهْم، َفَکَفی لَُهْم َغیّا َو لََک مِنُْهْم َش��افِیا فَِراُرُهْم مَِن 
، َو إِیَضاُعُهْم إِلَی الَْعمی َوالَْجْهِل، َوإِنََّما ُهْم أَْهُل ُدنْیَا ُمْقبُِلوَن َعَلیَْها، َو ُمْهِطُعوَن  الُْهَدی َوالَْحقِّ
إِلَیَْها، َو َقْد َعَرُفوا الَْعْدَل َو َرأَْوُه َو َسِمُعوُه َو َوَعْوُه َو َعلُِموا أَنَّ النَّاَس ِعنَْدنَا فِي الَْحقِّ أُْسَوٌه، 
َفَهَربُوا إِلَی اْلَثََرهِ، َفبُْعدا لَُهْم َو ُس��ْحقا« اما بعد، به من خبر رس��ید که برخی از مردانی که 
در فرمان تواند، پنهانی، به نزد معاویه می گریزند. غمگین مباش اگر از ش��مار سپاهیانت 
کاس��ته می شود یا یاری شماری از ایشان را از دست می دهی. کیفر ایشان همین بس که 
به گمراهی افتاده اند و تو از زحمتشان رهایی یافته ای. آنان از هدایت و حق گریخته اند و 
به نابینایی و نادانی افتاده اند. اینان، یاران دنیا بودند و به دنیا روی آوردند و به س��وی آن 

1. Deceit         2. Allegiance
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شتافتند. حکومت عدل ما را دیدند و شناختند و آوازة آن را شنیدند و به گوش سپردند. 
دریافته بودند که در اینجا مردم در برابر حق و عدالت برابرند. پس گریختند تا مگر خود 

به سودی برسند. خداوند ایشان را از رحمت خود دور گرداند )نامه 70: فراز 1(.
ج( وضعیت بصره: این شهر هم وضعیتي همانند مدینه و کوفه حتي به مراتب بدتر داشت. 
حضرت علي)ع( با توجه به عکس العمل هاي زش��ت و ننگیني که مردم این دیار در مقابل 
امام خود نش��ان دادند به مناس��بت هاي مختلف در خطبه ها مردم این دیار را چنین معرفي 

مي کنند:
»أَْخاَلُقُکْم دَِقاٌق، َو َعْهُدُکْم ِشَقاٌق، َو دِینُُکْم نَِفاٌق، َو َماُؤُکْم ُزَعاٌق، َو الُْمقِیُم بَیَْن أَْظُهِرُکْم 
اِخُص َعنُْکْم ُمتََداَرٌک بَِرْحَمهٍ مِْن َربِّهِ« خلق و خویتان همه فرومایگی  ُمْرتََهٌن بَِذنْبِهِ، َو الشَّ
است. پیمان هایتان گسستنی است و دینتان دورویی است و آبتان شور است. آن کس که 
در میان شما زیست کند گرفتار کیفر گناه خویش است و آنکه از میان شما رخت بربندد، 
به رحمت پروردگارش رسیده است. در قسمت هاي دیگر از این خطبه مي فرمایند: »فِي 
ینَهٍ أَْو نََعاَمٍه  ِدها َکُجْؤُجِؤ َس��فِ ِ لَتَْغَرَقنَّ بَْلَدتُُکْم َحتَّی َکَأنِّي أَنُْظُر إِلَی َمْس��جِ رَِوایَهٍ َو ایُْم اهللَّ
هِ بَْحٍر« خاک شهر شما بدبوترین خاک ها، نُه َدُهم  َجاثَِمهٍ، َو فِي رَِوایَهٍ َکُجْؤُجِؤ َطیٍْر فِي لُجَّ
شر و فساد در شهر شما نهفته است. کسي که در شهر شما باشد گرفتار گناه و آن کس 
که بیرون رود در پناه عفو خداست )همان، خطبه 13(. در جاي دیگر در خصوص این 
ْت ُعُقولُُکْم، َو َس��فَِهْت ُحُلوُمُکْم َفَأنْتُْم َغَرٌض لِنَابٍِل، َو أُْکَلٌة  ش��هر چنین مي فرمایند: »َخفَّ
ِلکٍِل، َو َفِریَسٌه لَِصائٍِل« مردمی  سبک عقل هستید و بردباریتان سفیهانه. آماج هر تیر بالیید 

و طعمه هر خورنده و شکار هر کس که بر شما تاخت آورد )خطبه 14(. 
د( وضعیت مدائن: وضعیت مدائن طبق اسناد و مدارک از سایر مناطق تحت حکومت امام 
مجتبي)ع( بس��یار بدتر بود. شیخ آل یاسین این منطقه را چنین توصیف مي کند: واحدهایي 
که آن حضرت در مدائن اردوي خود را از آنها تشکیل داد، از لحاظ روحیه و ایمان از همة 
سپاهیان او ضعیف تر و از جنبه هاي تشتت و تفرقه و دودستگي از همه غیر قابل اطمینان تر 

بودند )امام خامنه اي، 1365، ص301(.
ه( وضعی��ت طواي��ف و خواص قلمرو حكومت امام حس��ن)ع(: مردم م��ورد آماج و هدف در 
عملیات روانی قوم بنی امیه در س��ناریوی تحمیل صلح به امام حس��ن)ع( به چند گروه تقسیم 
می ش��وند. در بی��ن ای��ن گروه ها چند گروه حائز اهمیت می باش��ند که طبق اس��ناد موجود با 
تأثیرپذیری از عملیات روانی بنی امیه چهار عکس العمل را در خصوص وقایع آن دوران نشان 
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دادند: گروهی کناره گیری کردند؛ گروهی به ش��امیان ملحق شدند؛ گروهی از این آب گل آلود 
قصد صید ماهی داشتند؛ و گروه اقلیت در رکاب امام)ع( باقی ماندند. با توجه به نقشی که این 
گروه هدف1 در ش��کل گیری آن حادثه دلخراش داشتند بررسی وضعیت بعضي از آن گروه ها 
و ش��خصیت ها ضرورت دارد که به صورت مختصر ای��ن گروه ها مورد مطالعه قرار می گیرند 

تا توصیف و تشریح نقش عملیات روانی بنی امیه در شکل گیری آن واقعه بهتر فراهم شود. 
1 - باند اموی: بزرگ ترین وابستگان این باند عبارت بودند از: عمرو بن حریث، عماره بن 
الولید، حجربن عمرو، عمر بن س��عد، ابوبرده پسر ابوموسی اشعری، اسمعیل و اسحاق دو 
پسر طلحه بن عبیداهلل و کسانی دیگر از این ردیف. در این باند، عناصر نیرومند و با نفوذ 
و دارای پیرو نیز وجود داش��تند که در به وجود آوردن موجبات شکس��ت امام حسن)ع( 
نقش داشتند و در ارتکاب اعمالي مانند شایعه افکنی ها و توطئه ها و ایجاد نفاق و دوئیت، 
تأثیری به سزا داشتند. اینها در خفا، مراتب فرمانبری و همراهی خود را به معاویه نوشتند 
و او را به حرکت به س��وی کوفه تحریک و تش��ویق نمودند و ضمانت کردند که هر گاه 
سپاه او به اردوگاه حسن بن علی)ع( نزدیک شود، ]امام[ حسن)ع( را دست بسته تسلیم او 
کنند یا ناگهان او را بکشند )مفید، 170(. مسعودي در خصوص این گروه مي گوید: »اکثر 
آنان نهانی با معاویه مکاتبه کردند؛ به او وعده ها دادند و به این وسیله خود را به او مقرب 
ساختند« )ابن اثیر، ج2، ص42(. این گروه زشت ترین جنایتی را که یک خائن فرصت طلب 
انجام مي دهد، مرتکب می ش��دند. فعالیت های پلید آنان دیری در زیر پوشش��ی از دروغ و 
نفاق باقی نمی ماند و درست به هنگام ادای وظیفه، خباثت آنان آشکار می گشت. در تمام 
این مدت، گروه یاد ش��ده پیشروان هر ناخشنودی و کم کاران هر بلوا و آشوب و انگشتان 

خیانتکار دشمن در قلمرو حکومت هاشمِی  امام حسن)ع( بودند.
2– خوارج: گروهي بودند که پس از حادثة حکمیت کمر به دش��منی علی)ع( و معاویه بسته 
بودند. رؤسای این گروه در کوفه عبارت بودند از: عبداهلل بن وهب الراسبی، شبث بن ربعی، 
عبداهلل بن الکواء، اش��عث بن قیس، ش��مربن ذی الجوشن. خوارج از اولین روزهای بیعت، از 
همة مردم کوفه نس��بت به جنگ با معاویه بیش��تر اصرار می ورزیدند و آنها کساني بودند که 
هنگام بیعت با حس��ن بن علی)ع( شرط کردند که با متجاوزان و گمراهان )شام( بجنگند؛ اما 
آن حضرت دست از بیعت آنان کشید و گفت باید به شرط )اطاعت کامل و پیروی بی قید و 
ش��رط در جنگ و صلح( بیعت کنند، آنگاه آنان نزد برادرش امام حس��ین)ع( آمدند و گفتند: 
دس��ت بگش��ا تا با ت��و بیعت کنیم همانطور که ب��ا پدرت بیعت کردیم و به این ش��رط که با 
1. Group of goal
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متجاوزان و گمراهان شامی  جنگ کنی، آن حضرت در پاسخ آنان گفت: )معاذاهلل که تا حسن 
زنده اس��ت بیعت ش��ما را بپذیرم( و آنها چون چنین دیدند ناچار نزد امام حسن)ع( آمده و 
همانگون��ه که امام)ع( فرمودند با ایش��ان بیعت کردند )الدین��وری،1383، ص150(. هر چند 
تاریخ بخش��ي از اینها را از دش��مني با امام حسن)ع( تبرئه مي کند اما با مطالعة بخش هایي از 
حوادث آن دوران روشن مي شود که در بحرانی ترین و وخیم ترین لحظات، همین عده عامل 
و ابزار بروز حوادث ناگوار بودند و چنانکه برخي از مورخین نقل کرده اند، دو تن از سران و 
بزرگان آنها در پلیدترین و زشت ترین توطئة اموی در کوفه، شرکت داشتند. اینها برای تشویق 
مردم به اخاللگری و ایجاد فتنه و آشوب، از مؤثرترین و مخوف ترین روش ها استفاده کردند 
و به وسایل گوناگون، ایمان بسیاری از مردم را متزلزل  ساختند. زیاد بن ابیه تبلیغات خوارج 
را اینگونه توصیف مي کرد: »سخن ایشان در دل، گیرنده تر از آتش درونی« و مغیره بن شعبه 
دربارة آنان می گفت: »اگر دو روز در شهری بمانند هر کس را که با آنان معاشرت کند، فاسد 
می س��ازند« )طبري، ج 6، ص 109(. این گروه )خوارج( س��خن باطل می گفت و آن را حق 
می پنداش��ت، کار زش��ت می کرد و آن را خوب می دانست و به خدا اتکا داشت اما هیچگونه 

ارتباطی از راه های مشروع و دین پسند با خدا نداشت.
3- ش��كاك ها: از دیگر گروه های تشکیل دهندة سپاه امام حسن)ع(، شکاک ها بودند. گمان 
قوی آن اس��ت که نامگذاری آنان به )ش��کاک ها( بدین جهت اس��ت که اینها تحت تأثیر 
تبلیغات خوارج قرار گرفته بودند بی آنکه جزء آنان شده باشند و پیوسته در حال تردید و 
دودلی به س��ر مي بردند؛ سیدمرتضی نیز در کتاب امالی به تقریبی از شکاکان نام برده و به 
اش��اره، آنان را کافر ش��مرده است. گویا به نظر وی، این عده در اصل دین، تردید و تزلزل 
داش��ته اند )امالي، ج 3، ص 93(. به هر حال، اینها جمعی از ساکنان کوفه و فرومایگان آن 
اجتماع بودند که خود به خود نه قصد نیکی داشتند و نه توانایی بدی، با این وصف، وجود 
آنان خود مایة شر و وسیلة فساد و آلت بی ارادگی در دست اخاللگران و فتنه جویان بود.

4 - الحم��راء: این گروه به گفتة طبری در تاریخ، بیس��ت هزار مرد مس��لح کوف��ی بودند که در هنگام 
تقسیم بندی کوفه، در قسمتی قرار گرفتند که هم پیمانان آنها از طایفة )بنی عبدالقیس( در آنجا واقع شده 
بودند. این عده در اصل، نه از )بنی عبدالقیس( بودند و نه حتی از عرب، بلکه دارای نژادی مخلوط و 
اوالد بردگان و موالی بودند و شاید بیشتر آنان اوالد کنیزکان پارسی ای بودند که در سال های 12 تا 17 
در )عین التمر( و )جلوالء( اسیر شده بودند؛ همین ها در سال 41 و هم در سال 61 یعنی در دو بحران 
مربوط به امام حسن)ع( و امام حسین)ع( مردمی  صاحب سالح و جنگ وجو به شمار می رفتند؛ همین 
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گروه پاس��بانان )زیاد بن ابیه( بودند که در حدود سال 51 هجری آن فجایع را نسبت به شیعه مرتکب 
شدند و خالصه، اینها از افرادی به شمار می رفتند که در برابر مزد، به هر جنایتی تن در مي دادند و اغلب 
اتباع و اطرافیان مردم صاحب قدرت و شمشیر برنده ای در دست جباران مقتدر به شمار می رفتند. بر 
اثر استقبالی که این عده از فتنه 1ها و حوادث مختلف کوفه در قرن اول هجری کرده بودند، به تدریج بر 
قدرت و شوکت آنان افزوده شده و کارشان چنان باال گرفته بود که شهر کوفه را به آنان نسبت مي دادند 

و می گفتند: )کوفه الحمراء( )امام خامنه اي،1363، ص 105(.
5- ش��یعیان امام حسن)ع(: در کنار این عناصر مخالف، شیعیان امام حسن)ع( قرار داشتند که از لحاظ 
تع��داد، در مرکز حکومت علی)ع( از دیگر گروه ها بیش��تر بودند. در می��ان این عده، جمعی از بقایای 
مهاجرین و انصار نیز وجود داش��تند که به تبع علی)ع( در کوفه مسکن گزیده بودند و مصاحبت آنان 
با رسول خدا)ص( به آنان مکانت و منزلت شامخی در میان مردم داده بود. این گروه بخشی از وظیفه 
خود را نسبت به اهل بیت)ع(، چه در آغاز خالفت حسن بن علی)ع( و چه در هنگامي که آن حضرت 
پس از بیعت، فرمان جهاد داد و چه در مراحل دیگری که بعدها پیش آمد در حد توان و بضاعت انجام 
دادند، بي گمان اگر این شیعیان از بصیرت الزم برخوردار بودند و از دسیسه های سایر همشهریان خود 
مصون می ماندند، با اخالصی که در آن روز داشتند؛ برای مقابله با خطرهایی که از شام به سوی کوفه 
سرازیر بود، عده ا ی کافی و شایسته  بودند. این جمع از چنان آمادگی و شور و نشاطی برخوردار بودند 
که برای هیچکس انکارپذیر نبود به گونه اي که هر مشکلی را برایشان قابل هضم می ساخت؛ اما معرفت 
و بصیرتي که توانایي ورود به مشکالت را به آنان می بخشید طبق قرائن و شواهد کمتر وجود داشت. 
به راس��تی دربارة کسانی همچون قیس بن س��عد بن عباده، حجر بن عدی، عمرو بن الحمق خزاعی، 
س��عید بن قیس همدانی، حبیب بن مظاهر اس��دی، عدی بن حاتم، مسیب بن نجیبه، زیاد بن صعصعه 
و دیگرانی از این قبیل، چگونه مي توان اندیش��ید؟ در آن مقطع جریان های تند و مخالف و دست های 
مزدور و خائنیني نیز برای دگرگون س��اختن این زمینه های مساعد و تغییر سرنوشت، پیوسته مشغول 

فعالیت بودند که زمینه فعالیت آن جریان ها را همین بي بصیرتي ها فراهم کرده بودند. 

نتیجه
در روایات مختلِف مورخین عدد س��پاهیان امام حسن)ع( در هنگام بسیج، فراخواني، سازماندهي و 
تجهیز از هفتاد هزار نفر تا دوازده هزار نفر ذکر شده است. اما طبق الخرایج و الجرایح راوندي »عدد 
سپاهیان امام حسن)ع( دوازده هزار نفر از چهل هزار نفر سپاهي بودند که حضرت علي)ع( پیش از 
ش��هادت خود براي نبرد با شامیان بسیج کرده بودند« )راوندي، ص 228(. از نامه حضرت علی)ع( 
1. Sedition
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به مالک اش��تر درباره جایگاه نیروهاي مس��لح در ساختار نظام سیاس��ي اسالم و همچنین وضعیت 
سیاس��ي، اجتماعي، روحي رواني مردم بصره، کوفه، مدائن و مدینه )عموم مردم، خواص، گروه ها( 
برمی آید که از لحاظ روحی و روانی مردماني مأیوس، وحش��ت زده، هراس��ان از مرگ، بیعت شکن، 
مردمی دنیاطلب، طماع و امیدوار به منجي، خارج از مدینه بودند و به هر حرکتی از طرف ش��امیان 
پاس��خ مثبت می دادند. به عبارت دیگر مردنماهایی با روش هاي ناپس��ند فتنه جویي1،   اخاللگری2 و  
تفرقه افکني بودند. به هر حال، از سپاهي با چنین استعداد ضعیف و عملکرد نامناسب انتظاري جزء 
بیعت با دشمن نمي رفت، زیرا مردم این مناطق از یک سو بدترین وضعیت روحي رواني و از سوي 
دیگر بهترین ظرفیت را براي اجراي تاکتیک هاي عملیات رواني ش��امیان داش��تند؛ بنابراین معاویه از 
این وضعیت به بهترین شکل بهره برداري کرد و پیوسته به منظور تخریب روحیة جبهه حق مکاتبات 

مردم آن مناطق با شامیان را مبني بر هر نوع همکاري با معاویه، براي امام مجتبي)ع( مي فرستاد. 

پرسش دوم
بنی امیه )معاویه( به چه صورت و کدامیک از تاکتیک های عملیات روانی را مورد استفاده قرارداد که 

موفق به تحمیل چنین صلحی گردیدند؟ 
معاویه با خباثت و زیرکی که داشت در راستای تحمیل صلح به امام حسن)ع( در نظر 
داش��ت با بهره گیری از عملیات روانی که در آن دوران از آن با عنوان خدعه و نیرنگ یاد 
می شد بر نگرش، انگیزه، عالیق، رفتار و گفتار جامعة تحت حکومت امام حسن)ع( تأثیر 
بگذارد و آنها را در راستای اهداف شیطانی خود هدایت کند. در این خصوص با مشورت 
افراد مکار و حقه بازی همچون ش��عبه و عمروعاص و تعدادی افراد با چنین ویژگی هایی 
راه کاره��ای مناس��ب را برای تحقق اهداف ش��یطانی خود به کار گرفت؛ این نوش��تار در 
نظر دارد با بهره گیری از اس��ناد موجود، تأثیر تاکتیک هاي عملیات رواني دش��منان اسالم 
)معاویه( در شکل گیري صلح امام حسن)ع( را مورد بررسي قرار دهد. همچنین شیوه هایي 
را که آنها براي نفي دعوت پیامبر اس��الم و خاموش کردن نداي حق به کار گرفتند مورد 

مطالعه قرار دهد. زیرا خداوند متعال در قرآن کریم در این خصوص مي فرماید: 
»یُِری��ُدوَن أَن یُْطفُِؤواْ نُ��وَر اهللِّ بَِأفَْواِههِْم« یهودان و ترس��ایان می خواهند که فرو 

نشانند نور خدا )نبوت یا قرآن( را با دهن های خود... )توبه/32(. 
برای ارائه جوابي مستدل و منطقي به سؤال یاد شده توجه به ابعاد گوناگون عملیات رواني مشرکان 
)بني امیه(، ضروري است. در این بخش از نوشتار ابتدا مبحث چیستي عملیات رواني سپس ویژگي هاي 
1. Seditious quarrelsome         2. Saboterur heckly
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آن مورد بررس��ي قرار مي گیرد و س��رانجام تاکتیک هاي مورد اس��تفاده معاویه در تحمیل صلح به امام 
حسن)ع( بررسي می شود.

 الف( تعريف و مفاهیم عملیات رواني: با توجه به تأثیري که تاکتیک هاي این جنگ بر ش��کل گیري آن 
حادثه ناگوار داشت؛ پیش از پرداختن به تاکتیک هاي این جنگ و نقش آنها در شکل گیري این واقعه 
ارائ��ه تعاریفي از این پدیده ضرورت دارد. عملیات رواني عبارت از تأثیرگذارِي برنامه ریزي ش��ده بر 
روح، اراده و رفتار تک تک افراد، گروهي از انس��ان ها یا یک ملت با روش هاي بدون خونریزي است 
)B MLY، 1965(. جان کالینز معتقد اس��ت عملیات رواني عبارت اس��ت از: استفاده طراحي شده از 
تبلیغات و ابزار هاي مربوط به آن براي نفوذ در خصوصیات فکري دش��من با توس��ل به شیوه هایي که 
موجب پیش��رفت مقاصد امنیت ملي مجري ش��ود )کالینز، 1370، ص487(. ارتش امریکا در آیین نامه 
رزمي خود تعریفي دیگر از عملیات رواني ارائه مي دهد که عبارت اس��ت از: اس��تفاده دقیق و طراحي 
شده از تبلیغات و دیگر اعمالي که منظور اصلي آن تأثیرگذاري بر عقاید، احساسات، تمایالت و رفتار 
دشمن، گروه بي طرف یا گروه هاي دوست است به نحوي که پشتیباني براي برآورد اهداف ملي باشند 
)س��یماي جمهوري اس��المي،1370، ص79(. عملیات رواني نوعي تالش براي متقاعدسازي با هدف 
تسلیم یا مغلوب کردن طرف مقابل همراه با تأثیرات جانبي آن است و به زمان جنگ اختصاص ندارد 
بلک��ه در زمان صلح و در دوران بحران نیز به کار مي رود )جمش��یدي،1383، ص 9(. عملیات روانی 
حمالت تبلیغاتي ش��دیدي اس��ت بین دو دولت یا دو گروه از دولت ها )علي بابایي،1369، ص 364(. 
عملیات رواني، سلسله فعالیت هاي روان شناسانه اي را در برمي گیرد که در زمان صلح، جنگ و بحران، 
براي تأثیر گذاشتن بر نگرش و رفتار مخاطبان بي طرف، خودي و دشمن، طرح ریزي شده و در روند 
دس��تیابي به اهداف سیاسي و نظامي مؤثر است )دکترین عملیات روانی ناتو، 2002(. عملیات رواني، 
عملیاتي اس��ت که براي انتقال اطالعات و نش��انه هاي برگزیده شده با هدف تأثیرگذاري بر هیجان ها، 
انگیزه ها، اس��تدالل عیني مخاطبان خارجي، رفتار دولت هاي بیگانه، سازمان ها، گروه ها و یکایک افراد 
طرح ریزي مي شود. پیمان آتالنتیک شمالي )ناتو( تعریف زیر را از عملیات رواني ارائه مي دهد: عملیات 
رواني، انتش��ار اخبار از پیش تعیین ش��ده اس��ت که تمایل دشمن به مقاومت را سست نموده و ضمن 
برجا گذاشتن آثار تخریبي در روحیه نفرات دشمن، باعث تقویت روحیه پشتیبانان مي شود )شهالئي، 
1385، ص191(. در تعریفي دیگر از عملیات رواني آمده اس��ت: عملیات رواني فعالیت هاي سیاسي، 
نظامي، اقتصادي، اجتماعي معمول در دوره جنگ س��رد، با هدف نفوذ و سلطه بر افکار و رفتار است 
)چگیني،1374، ص 248(. نظر به اینکه شامیان در این حرکت به شکل ویژه، خاص و پیچیده اي این 
جنگ را طرح ریزي و اجرا نمودند تعاریف متعددي از این جنگ از دیدگاه صاحب نظران مختلف ارائه 
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شد؛ زیرا هر قسمت از حرکت شامیان در اجراي سناریوی عملیات رواني علیه امام حسن)ع( با یکي 
از تعاریف ارائه شده مطابقت دارد. 

ب( ويژگي هاي عملیات رواني: با توجه به تعاریفي که از عملیات رواني ارائه ش��د در مجموع مي توان 
ویژگي هاي زیر را براي آن برشمرد: 1- هدف نهایي: تأمین اهداف یا مقاصد امنیت ملي یا سایر اهداف 
سیاسي و نظامي؛ 2- هدف کلي: تأمین اهداف جنگ )پیروزي و تسلیم شدن(؛ 3- هدف رفتاري: تأثیر 
بر ذهن، عواطف، تمایالت و روان نیروهاي دشمن و تغییر آن رفتارها؛ 4- ابزار: تبلیغات، فعالیت هاي 
روان شناس��انه، رس��انه ها، اطالعات و س��ایر ابزارها؛ 5- م��ورد حمله: عقاید، نگرش ها، برداش��ت ها، 
احساسات، تمایالت و رفتار؛ 6- مخاطب: دشمن، گروه هاي بي طرف، دوستان و خودي ها؛ 7- میدان 
نبرد: گسترده و فراگیر و در برگیرنده جوامع رودرو و بي طرف؛ 8- زمان حمله: جنگ، صلح و بحران؛ 

9- شیوه: گوناگون )گفتاري، شنیداري، دیداري و ...(.
1- شخصیت معاويه: نظر به نقش و تأثیری که معاویه در فریب افکار عمومی جامعه اسالمی پس از 
رحلت پیامبر اکرم)ص( داشت و قدرتی که در شیطنت و طراحی چنین جنگ هایی داشت در این بخش 
از نوشتار ویژگی های شخصیتی او از منظر حضرت علی )ع( و بعضی دیگر از شخصیت های صاحب 
نفوذ آن دوران مورد بررس��ی قرار می گیرد تا عمق فاجعه و ش��دت سرعت عملیات روانی بنی امیه بر 
علیه امام حسن)ع( بهتر آشکار شود. در میدان های فتح و پیروزی پس از رحلت پیامبر)ص( امویان تنها 
به این شناخته شدند که از خاندان پیامبر و صحابة اویند. بعدها که برای مردمی از غیر خاندان پیامبر، 
این فرصت پیش آمد که مسندنشین و جانشین او شوند، معاویه توانست در سایة ایشان، به چهرة یکی 
از بزرگ ترین استانداران اسالم تغییر شکل یابد و همچون یکی از شایسته ترین امرای مسلمان از حیث 
گفتار و عمل، معروف شود. معاویه با هوش و شیطنت فراوان خود توانست از اسالم، همچون راهی به 
سوی )سلطنت( استفاده کند و همانطور که رسول اکرم)ص( خبر داده بود، دین خدا را مایة فریب کاری 
و بندگان خدا را بردگانی حلقه به گوش و مال خدا را ملک اختصاصی خویش س��ازد. معاویه در پناه 
حکومت بیست ساله اش بر شام در دوران خلیفة دوم و سوم با فعالیتی مجدانه توانست پایگاهی مستقر 
برای خویش فراهم آورد و مردم آن س��امان را با خود همراه و به عطای خود امیدوار س��ازد، از این رو 
مردم شام همه طرفدار و کمک کار او بودند و بدین ترتیب، موقعیت او در جهان اسالم بسی باال رفت 
و در دیگر اقطار قلمرو اسالم به اینکه از قریش - یعنی خاندان رسول اکرم)ص( و از صحابة اوست 
شناخته شد تا آنجا که در این خصوص، از بسیاری از مسلمانان با سابقه و پیشاهنگ همچون ابوذر و 
عمار و مقداد و ... مشهورتر گشت. بدین ترتیب، بار دیگر )باند اموی( رشد کرد و به نام )بنی هاشم( 
آشکارا با دودمان بنی هاشم پنجه در افکند و در نهان نیز همان دسیسه ها و دشمنی های دیرین را تعقیب 
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نمود و به تدریج با گذشت زمان توانست تودة مردم را با روش های شیطنت آمیز بفریبد و خواص را با 
بذل و بخشش های بي حساب از اموال بیت المال و با سپردن پست هایی که از حرام ساخته بود به خود 
جلب کند و برای موفقیت در این روش ها، از پیروزي هایی که برای مسلمانان در آن حدود پیش می آمد 
و هم از جلب رضایت خلفاء، بهره برداری کند. هنگامي که باهوش ش��یطنت آمیز )معاویه( کار امویان 
س��امان یافت، اهریمن وار، دست به سوی احکام دین دراز کردند و آن را دستخوش تحریف و تباهی 
قرار دادند و کاروان زندگی مردم را به سوی جاهلیت و الابالي گری و دین ناباوری منحرف ساختند و 
به تعقیب منظور اصلی خود یعنی جلب سود مادی و حفظ امتیازات طبقاتی پرداختند. معاویه به عنوان 
محور حرکت ش��امیان و تحریک کننده مردم بالد )کوفه، بص��ره، مدائن و مدینه( تحت حاکمیت امام 
حسن)ع( در تحمیل صلح به امام مجتبي از ویژگي هاي شخصیتي خاصي برخوردار بود که بدون تجزیه 
و تحلیل ش��خصیت این فرد بررسي صلح امام حسن)ع( امکان پذیر نیست. از این رو، با بهره گیري از 
سخنان حضرت علي)ع( شخصیت این شخص مورد بررسي قرار مي گیرد تا ابعاد و شیوه هاي عملیات 
رواني به کار گرفته شده در این حادثه تلخ و ناگوار بهتر آشکار شود. حضرت علي)ع( در خطبه ها و 
نامه های متعدد وضعیت روحي رواني و ویژگي هاي ش��خصیتي معاویه را معرفي مي کنند که به دلیل 

محدودیت به بعضي از آنها به شرح زیر اشاره مي شود: 
 1-1( گمراهي معاويه: حضرت امیر)ع( در نهج البالغه می فرمایند:

»لََکَأنِّ��ي أَنُْظُر إلی ِضلِّیٍل َقْد نََعَق بِالّش��امِ، َو َفَحَص بِرایاتِ��هِ فِي َضواِحي ُکوفاَن، َفإذا 
ِت الْفِتْنَُه أَبْنََأها  ْت َش��ِکیَمتُُه، َو ثَُقَلْت فِي اْلَْرِض َوْطَأتُُه، َعضَّ َفَغَرْت َفاِغَرتُُه، َو اْش��تَدَّ
بَِأنْیابِها، َو ماَجِت الَْحْرُب بَِأْمواِجها َو بَدا مَِن اْلَیَّامِ ُکُلوُحها، َو مَِن اللَّیالِي ُکُدوُحَهاَ فإِذا 
أَیْنََع َزْرُعُه َو قاَم َعلی یَنْعِهِ، َو َهَدَرْت َشَقاِش��ُقُه، َو بََرَقْت بََوارُِقُه، ُعقَِدْت رایاُت الْفِتَِن 
الُْمْعِضَلهِ، َو أَقْبَْلَن َکاللَّیِْل الُْمْظلِِم، َو الْبَْحِر الُْمْلتَِطِم« گویی می بینم مردی )معاویه( را، 
در گمراهی سرآمد همه گمراهان که در شام چون زاغ بانگ می کند. پرچم هایش را 
در اطراف کوفه برافراشته چون دهان گشاید، چونان توسنی که لجامش را می کشند، 
سرکش��ی آغاز کند و در زمین جای پای محکم سازد، دیو فتنه، فرزندان خود را در 
زیر دندان خرد بساید و دریای دمان جنگ موج ها برانگیزد، روزها تیره و تار گردد و 
شب ها با رنج و خستگی همراه، چون کِشته اش بارور شود و ثمره اش برسد، همانند 
اشتر مست از خشم، پاره گوشت را از کنار دهان بیرون افکند و بسی چون صاعقه 
بس��وزاند و برای لشکرهای فتنه َعَلم بربندد و به راهشان اندازد و آنان چونان شب 

تاریک و دریای متالطم پیش آیند )خطبه 101(. 
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ُرُه، یَِش��یُن  2-1( انحرافات اخالقي: »َفإِنََّک َقْد َجَعْلَت دِینََک تَبْعا لُِدنْیَا اْمِرٍئ َظاِهٍر َغیُُّه، َمْهتُوٍک ِس��تْ
ُه الَْحلِیَم بِِخْلَطتِهِ، َفاتَّبَْعَت أَثََرُه َو َطَلبَْت َفْضَلُه« تو دین خود را تابع مردی )معاویه(  الَْکِریَم بَِمْجلِِسهِ َو یَُسفِّ
ساختی که گمراهیش آشکار است و پرده اش دریده است. کریمان را در مجلس خود ناسزا گوید و به 

هنگام معاشرت، بردبار را سفیه خواند )دشتي، 1382، نامه 39(.
ِ َما أََشدَّ لُُزوَمَک لِْلَْهَواَء الُْمبْتََدَعهِ َو الَْحیَْرهِ الُْمتَّبََعهِ َمَع تَْضیِیِع  3-1( بدعت و پیمان شكني: »َفُسبَْحاَن اهللَّ
ٌه! س��بحان اهلل!« چه بس��یار است پیروی تو  ِ ِطْلبٌَه َو َعَلی ِعبَادِهِ ُحجَّ َراِح الَْوثَائِِق، الَّتِي ِهَي هلِلَّ الَْحَقائِِق َو اطِّ
)معاویه( از هواهای بدعت آمیز و چه سخت است گرفتار آمدنت به چنگ حیرت و سرگردانی. حقایق 
را ضایع می گذاری و پیمان ها را به دور می افکنی. حقایق و پیمان هایی که خواس��ته خداوند اس��ت و 

حجت است بر بندگان او )همان، نامه 37، فراز 1(.
4-1( شیطان صفتي: »َو َقْد َعَرفُْت أَنَّ ُمَعاِویََه َکتََب إِلَیَْک یَْستَِزلُّ لُبََّک َو یَْستَفِلُّ َغْربََک، َفاْحَذْرُه، َفإِنََّما 
تَُه«  یَْطاُن یَْأتِي الَْمْرَء مِْن بَیِْن یََدیْهِ َو مِْن َخْلفِهِ َو َعْن یَِمینِهِ َو َعْن ِشَمالِهِ، لِیَْقتَِحَم َغْفَلتَُه َو یَْستَلَِب ِغرَّ ُهَو الشَّ
دانستم که معاویه نامه ای به تو نوشته و می خواهد پای عقلت را بلغزاند و عزمت را سست گرداند. از 
معاویه بر حذر باش که او شیطان است و او از روبه رو و پشت سر و راست و چپ نزد آدمی  می آید 

تا به هنگام غفلت فرصت یافته مقهورش سازد و عقلش را برباید )نامه44، فراز 1و2(. 
5-1( معاويه در نگاه زياد بن ابیه: هنگامي که معاویه به زیاد نامه مي نویس��د و او را تطمیع مي کند 
زی��اد او را این گونه معرفي مي کن��د: فرزند زن جگرخوار، کانون نفاق و بازمان��دة احزاب به من نامه 

مي نویسد و مرا وعد و وعید مي دهد )یعقوبي، ج2، ص194(. 
نتیجه: از س��خنان حضرت علي)ع( و سایر مکتوبات این گونه اس��تنتاج مي شود که معاویه فردي 
تیزه��وش، باتدبیر، سیاس��تمداري ش��یطان صفت، هنرمن��دي در کمین فرصت ها، انس��اني آینده نگر، 
فتنه انگیزي حیله گر فردي توانمند به بهره گیري از شیاطیني همچون مغیره بن شعبه، عمرو بن العاص 
و زیادبن عبید رومي است. خود او در خصوص جنگش با امام حسن)ع( مي گوید جنگ من با حسن 

جنگ حیله گرانه و فتنه آمیز است. 
ج( تاکتیک هاي عملیات رواني را که بني امیه )معاویه( در شکل گیري این حادثه به کار بردند طبق 

اسناد موجود در منابع اسالمي مي توان به شرح زیر برشمرد: 
1-2( برچس��ب زدن: از دیگر تاکتیک هایی که در این واقعه توسط شامیان طرح ریزي و اجراء شد 
برچسب زدن بود. معاویه از این تاکتیک در مقاطع مختلف در دوران خالفت و امامت علي)ع( و در این 
واقعه استفاده نمود. او با طرح انتقام خون عثمان در هر دو مقطع زمینه دو دستاورد بزرگ را براي خود 
فراهم کرد دستاورد اول آن تحریک شامیان براي سازماندهي در سپاهش براي انتقام خون خلیفه مظلوم 
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از کوفیان و دستاورد دوم ایجاد تفرقه و اختالل و تزلزل در سپاه اسالم که در هر دو مورد موفق شد. 
2-2( تبلیغات: یکی از تاکتیک هایی که ش��امیان برای تحقق اهداف ش��یطانی خود در آن مقطع 
مورد استفاده قرار دادند تبلیغات بود. از این تاکتیک تعاریف متعددی ارائه شده که به چند تعریف 
اشاره می شود که عبارت است از: تالش نظام مند و هدف دار که قصد نهایي آن شکل دادن به عقاید، 
ارزش ها، افکار و رفتار مردم در جهت خاص سیاس��ي اس��ت )آشتیاني،1382(. کوشش کم و بیش 
عمدی و س��نجیده ای اس��ت که هدف نهایی آن نفوذ بر عقاید یا رفتار افراد برای تأمین مقاصد از 
پیش تعیین شده است )کویل،1972، ص42(. در جای دیگر آمده است: نشر افکار یا عقایدی است 
که بر رفتار یا افکار و یا هر دو اثر می گذارد )مارتین، 1985، ص16(. در جای دیگر آمده است که 
تبلیغات عبارت است از: تالش سازمان دهی شده و جهت داری که به منظور تأثیر بر افکار و رفتار 
مخاطبین و تغییر نگرش آنان نس��بت به اهداف مورد نظر طراحی و اجرا می شود )شیرازی،1383، 
ص138(. همچنین تبلیغات عبارت است از: هر نوع تبلیغي که براي نفوذ در اعتقادات، احساسات، 
دیدگاه ها یا طرز رفتار یک گروه طراحي مي شود و از این طریق به مقاصد امنیت ملي مجري طرح 

کمک می کند )کالینز،1383، ص487(. 
با توجه به تعاریف ارائه شده و عملکرد عام و خاص سپاه امام حسن)ع( در آن مقطع حساس و 
سرنوشت ساز تأثیر این تاکتیک در تحقق اهداف شیطانی شامیان مشخص می شود. طبق اسناد موجود 
منادی در کوفه ندا سر داد، الصلواه جامعه1 خالیق در مسجد جمع شدند؛ »امام حسن)ع( بر منبر قرار 
گرفتند و خدا را س��تایش کردند و سپس گفتند ...... معاویه پس از اطالع از تصمیم ما بر جنگ، بدین 
سوی راه افتاده است پس شما نیز بهار در اردوگاه در نخیله2 درآیید رحمت خدا برشما باد – تا با کمک 
فکر و رأی همگان تصمیم بگیریم« – مورخان نوشته اند: »مردم همگی سکوت کردند و هیچکس زبان 
به س��خن نگشود و امام حسن)ع( را به یک کلمه پاس��خ نگفت« )امام خامنه ای، 1363، ص140(. آن 
قدر این حرکت زش��ت و ناپسند بود که عدی ابن حاتم در حالی که از بروز چنین وضعیتی به شدت 
بدنش می لرزید در حالی که صدایش مرتعش بود، گفت: »منم عدی پس��رحاتم. .... وه چه زش��ت این 
رفتار! چرا به پیش��وا و فرزند پیغمبرتان جواب نمی دهید کجا رفتند خطیبان شهر که در دوران راحت 
زبانشان همچون تازیانه بود و اکنون که کار جدی شده است همچون روباه به سوراخ خزیده اند«. طبق 
اس��ناد موجود پس از ده روز که حضرت)ع( در نخیله مکث کردند تنها چهار هزار نفر جمع ش��دند و 
حضرت به کوفه برگشتند تا مردم را کوچ دهند و خطبه ای ایراد کردند و در آن خطبه با توجه به رفتار 
مردم که تحت تأثیر تبلیغات شامیان شکل گرفته بود، فرمودند: »مرا فریفتند هم چنانکه خلیفه پیشین را 
فریفته بودند« )الحرایج الجرایح:228(. تبلیغات مردم را تحت تأثیر قرار داد به طوری که عالوه بر عدم 

1. جمله ای كه برای دعوت مردم به اجتماع گفته می شد.        2. نخيله جايی در نزديكی كوفه از طرف شام كه فاصله آن تا كوفه 12مايل است.
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همراهی حضرت در آن مقطع سرنوشت س��از، همواره وسیله ای بر تحریک شامیان برای ضربه زدن به 
خالفت امام حسن)ع( بودند. این تاکتیک )تبلیغات( چنان تأثیرگذار شد که به معاویه نامه نوشتند که 

امام را کت بسته تحویل تو می دهیم یا او را می کشیم. 
3-2( ترور1: یکي دیگر از تاکتیک هاي عملیات رواني ترور مي باشد که عبارت است از: تالش در 
برانگیختن ترس و هراس در مخاطب برای تحت فش��ار قرار دادن وي براي اطاعت و تس��لیم شدن و 
یکي از مؤثرترین شیوه هاي عملیات رواني به شمار مي رود )متفکر، 1381(. پس از آنکه امام حسن)ع( 
از تطمیع بعضی افراد براي ترور خویش خبر یافت همیشه در زیر لباسش زره بر تن مي کرد و با پرهیز 
و احتیاط رفتار می نمود و حتی به نماز نیز با این حال حاضر مي شد. یک نفر به نام "ابن سنان اسدي" 
که از خوارج بود و روح تروریستي داشت در نماز تیری به سوی او افکند ولی چون زره داشت به او 

آسیب نرسانید )علل الشرایع، 84( )امام خامنه اي، 1356، ص101(.
4-2( تطمیع2: صاحب نظران عملیات رواني معتقدند، تطمیع یک محرک نیرومند اس��ت که پاداش 
را به دنبال دارد و سعي مي کند آنها را طرف دار یا بي طرف کند. معاویه با عمرو بن حریث و اشعث بن 
قیس و حجاربن ابجر و شبث بن ربعی در خفا قرارداد بست و به وسیلة جاسوسانش برای هر یک از 
ایشان چنین پیغامی  فرستاد: »اگر حسن را بکشی پاداش تو صد هزار درهم است با فرماندهی یکی از 
لشکرهای شام و زناشویی با یکی از دخترانم.« معاویه که فردي کیاس و زیرک بود در راستاي دستیابي 
به اهداف شیطاني خود از هیچ حرکتي فروگذار نبود. او در استفاده از این تاکتیک عالوه بر خرید یاران 
امام پا از این فراتر گذاش��ت و در نامه ای به حضرت چنین نوش��ت: ».... وانگهي پس از من خالفت از 
آن تو است چه، تو از همه کس بدان سزاوارتري....« )شرح نهج البالغه، ج10، ص4(. او در نظر داشت 
با این دام امام را از انجام تکلیف الهي اش منصرف کند و این مانع بزرگ را بدون جنگ از سر راه خود 
بردارد. یکي از لشکرهاي امام مجتبي)ع( به فرماندهي یکي از مردان قبیله "کندي" در شهر انبار جهت 
جنگ با شامیان مستقر شد؛ چون معاویه از استقرار این یگان اطالع یافت و پس از شناخت نسبت به 
شخصیت این فرمانده قاصدي را به سوي او فرستاد و براي او نوشت: »اگر به من بپیوندي، بي درنگ 
تو را به حکومت چند آبادي از آبادي هاي ش��ام و جرایره )عراق( منصوب خواهم کرد و پانصد هزار 
درهم نیز براي او فرس��تاد. مرد کندي آن نقد را گرفت و با دویس��ت نفر از یارانش به معاویه پیوست 
)بحاراالنوار، ج10، ص110(. این حرکت زشت را دیگر فرماندهاني که به این منطقه اعزام مي گشتند 
مرتکب مي شدند. معاویه متناسب با شخصیت و جایگاه افراد براي جذب آنها به شامیان هزینه مي کرد. 
در تاریخ آمده است که معاویه براي جذب عبیداهلل از تاکتیک هاي متفاوت بهره مي گرفت چون معتقد 
بود اگر او را از س��پاه حضرت جدا کنند س��اختار و سازمان سپاه متالشي مي شود؛ لذا عالوه بر تخدیر 
1. Terror         2. alluring
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که بعداً مورد بررسي قرار مي گیرد از تاکتیک تطمیع هم براي جذب ابن عباس استفاده کرد و بیشترین 
مبلغ را براي او تعیین کرد »یک میلیون درهم پاداش براي او قرار داد که نیمي از آن را نقد و نیم دیگر 
را در هنگام ورود به کوفه به او بپردازد« )مفید،170(. در جاي دیگر آورده اند مختار به سعد ابن مسعود 
گفت: »آیا ثروت و ش��رف مي خواهي؟ گفت: چگونه؟ گفت: حس��ن را دست و پا مي بندیم و تحویل 

معاویه مي دهیم« )تاریخ طبري(. 
5-2( تخدير1: تاکتیکي اس��ت براي ُکند و متوقف کردن رفتار مخاطبان و پش��توانه احساس��ي – 
عاطفي آنان را نشانه مي رود و شور و احساس حاکم بر رفتار آنها را به تدریج کمرنگ و ذایل مي کند 
)ش��یرازي،1383، ص41(. معاویه در بهره گیري از این تاکتیک تبحر و تجربه خاص داش��ت؛ او این 
تاکتیک را در یک برنامه ریزي بلندمدت مورد استفاده قرار داد و نتایج مثبت آن را در ساختار سپاه امام 
حسن)ع( به عینه مشاهده کرد. تاریخ اسالم نام افرادي همچون: عبداهلل ابن عمر، سعد ابن ابي وقاص، 
اس��امه ابن زید، محمدبن مسلمه، قدامة مطنون، عبداهلل سالم، حسان بن ثابت، اباسعد خدري، زیدبن 
ثابت، نعمان بن بش��یر و ... )امام خامنه اي، 1365، ص62( و نشس��تگاني که از مدت ها قبل بي طرفي 
اختیار کرده و از بیعت با امام حسن)ع( سر باز زدند را به ثبت رسانده است. چنین اقدامي توسط چنین 
افرادي شاخص و تأثیرگذاري جزء با موفقیت تاکتیک تخدیر امکان پذیر نمي گشت. این تاکتیک عالوه 
بر اینکه موفق شد آن افراد نام آور و سلحشور را از همراهي امام باز دارد توانست در انگیزه، باور، اعتقاد 
و ایمان وفاداري همچون عبیداهلل ابن عباس هم تأثیر گذارد؛ در تاریخ ثبت ش��ده پس از آنکه ش��ایعه 
صلح امام حس��ن)ع( با معاویه در لش��کر تحت فرمان عبیداهلل تأثیرات الزم را گذاش��ت معاویه از این 
ش��رایط استفاده نمود و با هدف قرار دادن نقطه ضعف اساسي عبیداهلل اندک روحیه این فرمانده عالي 
را منهدم کرد؛ او در نامه اي به عبیداهلل نوشت: »همانا حسن به زودي ناگزیر به صلح خواهد شد براي 
تو بهتر است که پیش قدم باشي نه تابع« )ابن ابي الحدید، ج4، ص20(. این تاکتیک باعث شد که این 
فرمانده عالي احساس شکست و تسلیم شدن نماید و شبانه همچون فرارِي ذلیلی که خودش مي داند 
چه گناه بزرگي مرتکب ش��ده است وارد اردوگاه معاویه شد و یکي از زشت ترین صحنه هاي خیانت 
و ضعف و زبوني را در تاریخ زندگي اش به ثبت رساند. در تاریخ آمده است که تاکتیک تخدیر چنان 
تأثیرگذار بود که در مدت کوتاهي عدد فراریان میدان جنگ و جنایتکاران به هشت هزار نفر بالغ شدند 
)احمد ابن یعقوب، جلد2، ص 191( )روضه الش��هداء، 115(. در تاریخ آمده اس��ت سپاهیان حضرت 
چنان تحت تأثیر این تاکتیک عملیات رواني معاویه قرار گرفتند که غارت و چپاول بي شرمانه اي شکل 

گرفت که حتي ردا و مصالي امام را غارت کردند. 
6-2( تهمت2: یکي دیگر از تاکتیک هایي که معاویه پس از کش��ته ش��دن خلیفه سوم از آن استفاده 
1. Stupefation         2. accusation
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مي کرد انتقام خون عثمان بود. معاویه با متهم کردن بني هاش��م به این اقدام در دوران امامت حضرت 
علي)ع( در وحدت جامعه اسالمي آن دوران اختالف شدید ایجاد کرد. در دوران امامت و خالفت امام 
حس��ن)ع( نیز همواره از این حربه اس��تفاده مي کرد. عالوه بر این موضوع معاویه بارها بني هاشم را به 
بیعت شکني با خلفاء متهم مي کرد که این دو عامل در تشدد و اختالل در سپاه امام نقش اساسي داشت؛ 
معاویه در نامه اش به امام از ابوبکر، عمر و ابو عبیده یاد می کند و مخالفت اهل بیت با بیعت ابوبکر را 

به رخ امام می کشید )امام خامنه ای،1363، ص120(. 
7-2( تش��جیع1: در این تاکتیک متخصصان عملیات رواني باید با ش��ور و هیجان و شوِق تالش، 
حرکت به س��وي هدف م��ورد نظر را در مخاطبان برانگیزند و عواطف و احساس��ات و رفتار آنان را 
تقویت کنند )شیرازي، 1383، ص43(. یکي از تاکتیک هاي دیگر عملیات رواني که معاویه در آن مقطع 
طرح ریزي و اجرا کرد تاکتیک تش��جیع بود. این تاکتیک چنان دقیق و ظریف طراحي و اجرا ش��د که 
مردمان��ي را ک��ه براي جهاد و دفاع از حریم والیت و امامت به اردوگاه "مس��کن" گرد آمده بودند در 
مدتی کوتاه به دشمنان سرسخت امام مبدل ساخت. مورخین در این خصوص نوشته اند: »هنگامي که 
امام در ساباط مدائن وارد شد ضربتي بر امام وارد نمودند و آنجا را بر امام ناأمن کردند به صورتي که 
گروهي از شیعیان و نزدیکانش او را در میان گرفته بودند و کسي را به او راه نمي دادند« )امام خامنه اي، 
1365، ص320(. در جاي دیگر آورده اند: گرد او به حرکت آمده و مردم را از وي دور مي کردند. ... زیرا 
امام)ع( بر جان خود در مقر فرماندهي تأمین نداشت و مردمي که به نام جهاد و براي دفاع از او از کوفه 
بیرون آمده بودند پس از مدتي کوتاه در چهره دش��منان خونین او ظاهر شده بودند )همان، ص321(. 
شکل گیري چنین اقدامي توسط سربازان و لشکریان حضرت اعم از خواص و عوام آنها جزء با تأثیر 

تاکتیک مهم و اساسي تشجیع امکان پذیر نمي گشت.
8-2( تحريك2: منظور از تحریک انجام اقداماتي اس��ت که بر روي حاالت و رفتار مخاطبان تأثیر 
مي گذارد )شیرازي،1383، ص54(. در این روش متخصصان عملیات رواني با ارائه پیام ها و اطالعات 
آگاهي دهنده به تحریک احساسات مخاطبان مي پردازند؛ در شکل گیري صلح امام حسن)ع( معاویه با 
توجه به زیرکي و کیاستي که داشت و تیم مشاوراني همچون عمرو عاص و ُشعبه به شکلی پیچیده از 
این تاکتیک استفاده کرد. در تاریخ طبري آمده است هنگامي که امام حسن)ع( در مدائن بود منادي ندا 
سر داد قیس ابن سعد کشته شده است بگریزید، مردم با این سخن پا به فرار گذاشتند و خیمه گاه امام 
را غارت کردند )تاریخ طبري، 1363(. این تاکتیک چنان تأثیرگذار بود که مردم در اندک زمانی بدون در 
نظر گرفتن جایگاه امام در عالم هستي و با آگاهي از زشتي ماهیت حرکتشان خیمه امام را غارت کردند.
9-2( تهديد3: یکي از شیوه ها و تاکتیک هاي عملیات رواني ایجاد ارعاب و ارعاد در میان صفوف 
1. Emboldening          2. instigation         3. Threat
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لش��کر مقابل مي باش��د که عبارت است از ترس��اندن طرف مقابل از اقدام فیزیکي و ارعاب نسبت به 
عدم س��ر سپردن به خواسته هاي طرف مهاجم )طائب، 1388، ص9(. در جاي دیگر آمده است تهدید 
یعني ترساندن از اقدام عملي در صورت عدم تمکین در قبال خواسته هاي اعمال کنندة عملیات رواني 
)متفک��ر،1381، ص242(. در ج��اي دیگر معاویه به منظور اختالل در انگیزه امام حس��ن)ع( و همراه 
نمودن ایشان با اهداف خود و به عبارت دیگر مجبور نمودن امام به پذیرش خالفت خود در نامه اي به 
امام حسن)ع( چنین مي نویسد: »... بپرهیز از آنکه مرگ تو به دست مردم پست و فرومایه باشد و نوامید 

باش از اینکه بتواني در ما فتوري پدید آوري ...« )شرح نهج البالغه، ج4، ص13(.
10-2( تصدي��ق1: یکي از تاکتیک هاي عملیات رواني تصدیق اس��ت، بدین معني که ش��خص یا 
اشخاصي که مورد احترام و اعتماد مردم هستند بگویند برنامه یا فردي مورد تأیید یا خوب است. معاویه 
برای فریب افکار عمومي از این تاکتیک به طرز شیطنت آمیزي بهره جست. در شرح نهج البالغه چنین 
آمده است: »معاویه روزي بر سر خالفت اسالمي با دیگران منازعه کرد و خود را به دلیل مسن تر بودن 
براي حکومت شایس��ته تر دانست؛ سپس جمعي از بزرگان و پیروان که در اطراف او جمع شده بودند 
همچون عمروعاص، مغیره بن ش��عبه و ابوهریره دوسي نظرات او را تأیید کردند« )شرح نهج البالغه، 

ج4، ص13(. کارآمدي این تاکتیک را معاویه از حادثه ننگین سقیفه بني ساعده تجربه کرده بود.
11-2( ترور ش��خصیت2: یکي از تاکتیک هایی که در ش��ام طراحي و با ظرافت اجراء ش��د ترور 
شخصیت بود. ترور شخصیت یکی از مؤثرترین شیوه های عملیات روانی و دارای قدمت دیرینه است؛ 
در این تاکتیک از همة هنرها اس��تفاده مي شود تا شخصیت فرد را تخریب کنند. در ترور شخصیت از 
روش هایي همچون بزرگ نمایي، ایمن سازي و انسان زدایي استفاده می کنند و در چارچوب طنز، شعر 
و کاریکاتور ... بهره مي گیرند تا افراد را از ذهن جامعه حذف یا ناشایس��ت جلوه دهند. معاویه از این 
تاکتیک در راستاي تخریب شخصیت حضرت علي)ع( استفاده کرد و مدت ها خطبا و وعاظ را موظف 
نمود که در منبر، سب امام را کنند. در این واقعه افرادي را مأمور کرد که این حرکت را انجام دهند. در 
تاریخ آمده است: »سلیمان بن صرد که بزرگ و رئیس اهل عراق بود و در جریان صلح در کوفه حضور 
نداش��ت، نزد امام حس��ن)ع( آمد، چون بر حسن وارد شد گفت: س��الم بر تو اي خوارکننده مؤمنین« 

)الدینوري، 1388، ص151(.
12-2( تحريف3: یکی از تاکتیک هایی که همواره در طول تاریخ توس��ط جبهه کفر، شرک و نفاق 
برای شکس��ت جبهه حق به کار گرفته شده است تاکتیک تحریف می باشد. صاحب نظران این مکتب 
از این تاکتیک تعاریف متعددی ارائه نموده اند که به یک تعریف اش��اره و س��پس به شیوة به کارگیری 
معاویه از این تاکتیک اش��اره می شود. تحریف عبارت است از قلب واقعیات و انحراف اذهان عمومی 
1. Confirmation         2. Terror of personality         3. Distortion
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از حق به باطل و بازی با حقایق مس��لم و دگرگون جلوه دادن مسائل )سپاه، 1373، ص50( سپاه شام 
برای همراهی مردم با اهداف ش��یطانی خود از تحریف به بهترین ش��کل استفاده  کرد. معاویه از همان 
ابتدای حکومت بر ش��ام، افرادی را اس��تخدام کرده بود که با نقل احادیث جعلی از پیامبر، افکار مردم 
را به س��وی اهداف موردنظر س��وق دهند. ابن ابی الحدید می نویسد: »شیخ ما ابوجعفر اسکافی گفت: 
معاویه عده ای از صحابه و عده ای از تابعین را بر نقل خبرهای ناپس��ند که موجب لعن و بیزاری بود 
در باره علی)ع( وادار س��اخت و برای آنان پاداش��ی قابل مالحظه قرار داد و آنان آنچه مایه خشنودی 
او می ش��د می ساختند. از جمله این افراد ابوهریره، عمروعاص و مغیره بن ُشعبه و از تابعین عروه بن 
زبیر بودند )ابن ابی الحدید، ج1، ص 358(. استفاده معاویه از این تاکتیک پس از انعقاد قرارداد صلح 

افزایش چشم گیری یافت.
13-3 تفرقه1: یکی از تاکتیک های مهم دیگر که سپاه شام در تحمیل صلح به امام حسن)ع( از آن 
استفاده  کرد تفرقه بود. شامیان در طراحی و به کارگیری این تاکتیک تجربه و تبحر زیادی داشتند. تفرقه 
عبارت اس��ت از گسستگی در میان آحاد یک ملت برای ایجاد شرایط بحرانی به خاطر پراکنده نمودن 
تفکر ملت و به هدر دادن انرژِی مثبت و س��ازنده )س��پاه،1373، ص51(. معاویه چند ظرفیت مناسب 
در به کارگیری این تاکتیک داش��ت از جمله قبایل مختلفی که سپاه امام را شکل داده بودند، بیت المال 
زیادی که برای خرید افراد در اختیار داش��ت، قدرت و س��رعتی که در فتنه انگیزی داش��ت و سرانجام 
افراد شیطان صفتی همچون مغیره، عمروعاص و زیادبن عبید رومی که در طراحی چنین تاکتیک هایی 
بی نظیر بودند به معاویه این فرصت را داد که در کم ترین زمان سپاه امام حسن)ع( را به لشکری متواری، 
وحش��ت زده، متزلزل و مأیوس تبدیل کند. البته از این تاکتیک در جریان س��قیفه بنی ساعده به شکل 

پیچیده و ظریف استفاده شده بود. 
14-2( شايعات2: شایعه عبارت است از: انتقال پیام به نسبت غیر واقعي از طریق شفاهي در زماني 
اندک که با هدف تأثیر بر افکار عمومي در راستاي مقاصد سیاسي مطرح مي شود )آشتیاني،1382(. به 
عبارت دیگر شایعه عبارت است از ادعایی مشخص که برای برانگیختن باور مخاطبین به کار می رود 
و دهان به دهان به افراد منتقل می گردد و فاقد پشتوانة مطمئن برای ارائه کردن است )سپاه پاسداران، 
1373، ص45(. در جای دیگر آمده اس��ت که شایعه یک گزاره – موضوع خاص گمانی بدون وجود 
مالک های اطمینان بخش رس��یدگی اس��ت که به طور معمول به صورت شفاهی از فردی به فرد دیگر 
انتقال می یابد )هرمز،1362، ص9(. در زمان جنگ هاي نظامي ش��ایعات س��ه دسته هستند و داراي سه 

کاربرد مي باشند: 
الف( شايعات تفرقه افكن: در این نوع شایعه تالش بر این است که در مواضع دشمن شکاف ایجاد 
1. Disunion         2. Rumor
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شود و با اظهار تشنجات و چالش های بین افراد دشمن، آنها ضعیف شوند. این نوع شایعه در بازي هاي 
سیاسي کاربردی وسیع دارد.

ب( شايعات هراس آور: در این نوع شایعه با اعالم کشته هاي وسیع و پخش آن در بین نیروهاي دشمن 
مي توان ناامیدي را در بین آنها افزایش داده و آنها را ضعیف کرد. 

ج( ش��ايعات امیدبخش: این نوع ش��ایعات باعث ایجاد روحیه و انسجام در بین نیروهاي خودي شده 
و کاربردي وس��یع دارد. ش��امیان برای دستیابي به اهداف ش��وم خود در یک حرکت مستمر و مداوم 
و طب��ق ی��ک برنامه هماهنگ و منس��جم در مقاطع مختل��ف، از روش اول و دوم ای��ن تاکتیک برای 
اختالل در صفوف لشکر امام حسن)ع( و از روش دوم برای ارتقای روحیه سپاه خود استفاده کردند. 
معاویه دس��تاورد و نتیجه این تاکتیک را در جنگ احد به دست آورده بود؛ هنگامي که شایعه شهادت 
پیامبر)ص( در سپاه اسالم منتشر شد و ساختار و نظم سپاه اسالم متالشي و منجر به پیروزی بني امیه در 
آن جنگ شد بنابراین همواره در نظر داشت تا با اجراي این تاکتیک برنده میدان نبرد، بدون خونریزي 
باش��د؛ بر این اساس با شناختي که نسبت به روحیات متزلزل سپاه امام حسن)ع( داشت همواره افراد 
خبره و کیاس��ي را مأمور به اجراي این تاکتیک مي کرد. معاویه در اس��تفاده از این تاکتیک س��ه هدف 
اساسِي تقویت روحیه نیروهاي خودي، حذف سربازان لشکر امام حسن)ع( و القای شک و تردید در 
روحیه فرماندهان و خواص امام را دنبال مي نمود. در ادامه، هم زمان با اس��تقرار سپاه تحت فرماندهي 
عبیداهلل عباس در اردوگاه مسکن1 شایعه شروع مذاکرات صلح امام حسن)ع( و معاویه به سرعت تمام 
اردوگاه را فرا گرفت به صورتي که در مدتی کوتاه در سراسر اردوگاه بلوا و آشوب شکل گرفت و به 
سرعت روحیه سپاهیان حضرت را متزلزل نمود. این شایعه چنان تأثیرگذار بود که در تاریخ آورده اند: 
»عبی��داهلل س��اعتي تنها مانده و در زیر خیمه خود که از غوغ��اي جمعیت دور بود به فکر فرو رفت.... 
ناگهان واقعیتي تلخ در برابرش نمایان ش��د....« )ش��رح نهج البالغه، ج4، ص15(. در تاریخ آمده است 
معاویه مغیره بن ش��عبه، عبداهلل بن کریز و عبدالرحمان بن ام الحکم را نزد امام حسن)ع( فرستاد – و 
چون از نزد امام خارج مي شدند چنانکه مردم بشنوند با خود مي گفتند خدا به دست پسر پیامبر خون ها 
را حفظ کرد و فتنه را فرو ریخت... و صلح را پذیرا شد. با سخنان فتنه انگیز این سه فرد شیطان صفت، 
لش��کر متشنج شد. این ش��ایعه به صورتی دقیق و ظریف طراحی و اجراء شد که کسي در راستگویي 
آنان ش��ک نکرد و س��پاه بر امام حسن)ع( شوریدند )یعقوبي،1362(. در جاي دیگر آمده است معاویه 
کس��اني را به لشکر امام)ع( فرستاد و شایعه کردند که قیس با معاویه صلح کرده است )امام خامنه اي، 
1365، ص286(. در جاي دیگر آورده اند کساني را در بین لشکریان قیس فرستاد تا شایعه کنند که امام 

حسن)ع( صلح را پذیرفت )همان،287(.
1. مسكن نام بخش و قريه ای سرسبز و پرباغ و درخت در بر ساحل نهر "دجيل" است.
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15-2( دروغ ب��زرگ: دروغ بزرگ عبارت اس��ت از: بیان پیامي که به هی��چ وجه واقعیت ندارد و 
م��دام ب��ر طبل تکرار مي کوبند تا ذهن مخاط��ب آن را جذب کند )آزادي خ��واه، 1388، ص132(. در 
تعریفي دیگر آمده اس��ت: دروغ بزرگ کوش��ش مي کند مخاطب و س��وژة مورد نظر را در یک فضاي 
رواني مخالف با آنچه هس��ت )واقعیت( س��وق دهد. این فضاي رواني باید به گونه اي ساخته شود تا 
مفاهی��م و عالئم انتقالي بدون مقاومت مورد پذیرش قرار گی��رد. بنابراین طراحان این تاکتیک باید از 
تالش مضاعف و زیرکي خاص برخوردار باشند تا موفق به اجراي این تاکتیک شوند و روان مخاطب 
یا مخاطبین هدف را مورد تهاجم قرار داده و به نتیجه دلخواه س��وق دهند. این تاکتیک از »روش ها و 
شیوه هایی چون برچسب زدن، تغییر جبهه، استفاده از آرایة ابهام و انتقال بهره مي گیرد« )متفکر،1381(. 
16-2( مبالغه1: از دیگر تاکتیک هاي مورد اس��تفاده ش��امیان در این واقعه، تاکتیک مبالغه بود و این 
تاکتیکي بود که خلیفه اول در واقعه سقیفه از آن بهره گرفت؛ وقتي یکي از نزدیکان خلیفه از او علت 
پذیرش این مسئولیت را جویا مي شود در جواب  گفت من از همه مسن تر بودم. معاویه نیز در نامه ای 
به امام مجتبي)ع( از همان تاکتیک مبالغه استفاده مي کرد و نوشت: »من در حکومت از تو با سابقه تر و 
در این امر آزموده تر و به س��ال از تو بزرگ ترم همین و دیگر هیچ....« )شرح نهج البالغه، 13و4(. نظر 
به اینکه معاویه مردي دنیاطلب و از جنگ و خون ریزي و مرگ به ش��دت بیزار بود و همواره در نظر 
داش��ت که برندة بدون جنگ میدان کارزار باشد، اما با شناختي که به تأثیر تاکتیک هاي عملیات رواني 
به خصوص مبالغه داشت در جواب به فرستادگان امام حسن)ع(، جندب بن عبداهلل ازدي و حرث بن 
سوید تیمي، گفت: »برگردید! میان ما و شما به جزء شمشیر نیست« )شرح نهج البالغه، ج 4، ص12(.
17-2( فري��ب2: یک��ي دیگر از تاکتیک هاي عملیات رواني فریب اس��ت "هل��ت" و "دي وندي" 
معتقدند این تاکتیک تالش��ي است تا شنونده را به ساختن محیط رواني خاصي وادار کند که با محیط 
مادي و واقعي فرق دارد. در روان شناسي نیز تاکتیک فریب تالش در برانگیختن درک نادرست را دارد 
) هلت و وندی، 1960، ص33(. تاکتیک فریب چنان در میان جامعه تحت حکومت امام حس��ن)ع( 
مؤثر افتاد که نوشته اند: »خیانت، فتنه انگیزي و آشوب رواج برق آسایي داشت حتي کساني که با امام)ع( 
بیعت جنگ بس��ته بودند )خوارج( امام را متهم به کفر کردند تا زمینه کشتن امام را فراهم کنند« ) امام 

خامنه اي، 1365، صص300 -305(.

نتیجه گیری
پس از رحلت پیامبر اکرم)ص( مش��رکین، کفار و منافقیني که از ناحیه رس��الت آن پیامبر الهي آسیب 
جدي دیده بودند؛ نقاب از چهره کنار زدند و با تمام قدرت و توان برای جبران خسارات و بازگرداندن 
1. Exaggeration         2. Deceit
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جامع��ه به مس��یر جهالت و گمراهي از تمام ظرفیت هاي خود اس��تفاده کردن��د. در این فرایند نظر به 
وضعی��ت روح��ي و رواني جامع��ه آن دوران از ابزاره��ا و روش هاي متفاوتي بهره جس��تند. یکي از 
راهبردهاي مورد اس��تفاده در این حرکت برای دس��تیابي به اهداف پلید مورد نظرش��ان بهره گیري از 
تاکتیک هاي عملیات رواني بود؛ طراحان و مجریان این حرکت با بهره گیري از تجارب سیاستمداراني 
همچ��ون عمرو العاص و ُش��عبه،... و دیگر افرادي که در تدوین و اجراي این اقدامات س��رآمد مردم 
روزگار خود بودند؛ در یک اقدام ظریف، پیچیده و کارشناسي شده، چنان مسیر سعادت و رستگاري 
جامعه را تغییر دادند که انس��ان هایي همچون عبداهلل ابن عمر، س��عد ابن ابي وقاص، اس��امه ابن زید، 
محمدبن مسلمه، قدامه مطنون، عبداهلل سالم، حسان بن ثابت، اباسعد خدري، زیدبن ثابت، نعمان بن 
بشیر و دیگر افراد شاخصي که تاریخ اسمشان را در دفتر خود به ثبت رسانده است چنان دچار شک 
و تردید ش��دند که از تمام صحنه هاي سیاس��ي جهان اسالم در آن مقطع کناره گیري کردند. جبهه کفر، 
ش��رک و نفاق از تاکتیک هاي عملیات رواني بر علیه خط والیت و امامت چنان دقیق و حس��اب شده 
اس��تفاده کردند که عالوه بر انزواي خواص از صحنه سیاسي، عوام جامعه اهل بیت پیامبر اسالم)ص( 
را پس از رحلت ایشان خانه نشین کردند و کار را به جایي رساندند که چهاردهه پس از رحلت پیامبر 
اسالم)ص(، جانشین بر حق آن حضرت را که خودشان در حجه الوداع بخن بخن گفته بودند بر منبرها 
س��ب  نمودند. این جبهه با کیاس��ت، خباثت و شیطنتي که داشت با به کارگیري بعضي از تاکتیک هاي 
عملیات رواني همچون تطمیع، تهدید، تشجیع، تحریک، تصدیق، تخدیر، ترور شخصیت، دروغ بزرگ، 
برچس��ب زدن، ش��ایعه و... توانس��ت ارزش هاي الهي را که پیامبر اکرم)ص( با مشقت زیاد در جامعه 
نهادینه کرده بود حذف کند و مردم را دوباره در جهالت و گمراهي قرار دهد؛ احکام الهي را که ضامن 
س��عادت بش��ریت بود به ترفندهاي خاص از جامعه محو کند؛ مردم را سرگرم عبادات بي محتوا کند؛ 
محور سعادت، کمال و رستگاري جامعه اسالمي یعني امامت و والیت را با زیرکي و شگردی خاص 
از جامعه اس��المي حذف کند و مس��یر سعادت بش��ریت را که پیامبر)ص( در عید سعید غدیر خم به 
بشریت  اعطا نمود مسدود کند؛ با رفتارهاي شیطاني خود در احکام اسالم تحریفات و بدعت ها ایجاد 
کند و هزاران اقدام ش��یطاني دیگر. با بررسي اجمالي وقایع و حوادث آن دوران به خصوص، حوادث 
دوران امام حسن)ع( این واقعیت استنباط مي شود که زمینه ساز همه این حرکات و اقدامات ناپسند و 
ناگوار و حوادث تلخ، ایمان س��طحي، بي بصیرتي، عدم ش��ناخت و معرفت، دنیازدگي، ترس از مرگ 
و.... خواص و عوامِ آن دوران بود. بر اس��اس این رفتار زش��ت و ناپس��ند و جاهالنة مقدساِن متحجِر 
امت اسالمي بود که حضرت علي)ع( می  فرمایند: »َو ناِظُر َقْلِب اللَّبِیِب بِهِ یُبِْصُر أََمَدُه، َو یَْعِرُف َغْوَرُه َو 
نَْجَدُه، داٍع َدعا« عاقل با چش��م دل س��رانجام کار را مي نگرد و پستي و بلندي آن را تشخیص مي دهد« 
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)نه��ج البالغه، خطبه 153، فراز اول(. در جاي دیگر مي فرماین��د: »َفالنَّاِظُر بِالَْقْلِب الْعامُِل بِالْبََصِر یَُکوُن 
ُمبْتَ��َدأ َعَملِ��هِ أَْن یَْعَلَم، أََعَمُلُه َعَلیْهِ أَْم لَُه؟ َفإِْن کاَن لَُه َمضی فِیهِ، َو إِْن کاَن َعَلیْهِ َوَقَف َعنُْه« خردمندی که 
به دیده دل می نگرد و از روی بصیرت کار می کند، در آغاز، باید بداند که آنچه می کند به زیان اوست 
یا به سود او. اگر به سود او بود، همچنانش پی گیرد و اگر به زیان او بود از انجام آن باز ایستد )همان، 
راِج، َفبِاْلِیماِن یُْستََدلُّ  فراز چهارم(. همچنین در جاي دیگر مي فرمایند: »َس��بِیٌل أَبَْلُج الِْمنْهاِج، أَنَْوُر السِّ
َعَلی الّصالِحاِت، َو بِالّصالِحاِت یُْس��تََدلُّ َعَلی اْلِیماِن، َو بِاْلِیَماِن یُْعَمُر الْعِْلُم« ایمان راهی اس��ت روشن 
و واضح، با چراغی پرتوافکن. به ایمان اس��ت که به کارهای نیکو راه توان بُرد و به کارهای نیکوس��ت 
که ایمان را توان دانست. ایمان، سبب آبادانی علم است )همان، خطبه 155، فراز اول(. براساس همین 
عملکرد جاهالنه بود که امام سجاد)ع( در دعاي بیست وهفتم صحیفه سجادیه فرمودند:»الّلُهّم َصّل َعَلی 
ُمَحّم��ٍد َو آلِهِ، َو َعّرفُْهْم  َمایَْجَهُل��وَن، َو َعّلْمُهْم َما اَل یَْعَلُموَن، َو بَّصْرُهْم َما اَل یُبِْصُروَن« خدایا بر محمد 
وآل او درود فرس��ت و رزمندگان اس��الم را به آنچه مطلع نیستند مطلعشان گردان و به آنها آنچه را که 
نمي دانند بیاموز و به آنچه بصیرت ندارند بصیرت عطا کن )صحیفه، دعاي 27، فراز 5(. نظر به نقشي 
که تاکتیک هاي عملیات رواني در طول تاریخ در انحراف مسیر بشریت داشته، نظام سیاسي جمهوري 
اسالمي به منظور خنثي نمودن این تاکتیک ها باید از تمام ظرفیت هاي خود براي اجرای این فرمان امام 
سجاد)ع( بهره ببرد. تا از شکل گیري آن حوادث ناگوار جلوگیري نموده و دشمنان اسالم و انقالب را 

در دستیابي به اهداف پلیدشان ناکام گذارد. 
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