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جنگ روانی یهود علیه پیامبر (صلی اهلل علیه و آله وسلّم)
چکیده
«جنگ روانی» شیوهای است که همواره برای تأثیر بر روح و روان دشمم و للبمه بمر او ممورد
استفاده قرار میگیرد.
جنگهای یهود علیه پیامبر(ص) و مسلمانان بخش مهممی از تماریز زنمدگی پیمامبر را تشم ی
میدهد .ی ی از شیوههای یهود برای للبه بر مسلمی استفاده از انواع جنگهای روانی علیه پیامبر و
جامعه نوپای مسلمان بوده است .بررسی تنوع شیوههای جنگ روانی علیه پیامبر و شگردهمای ان از
ان جهت حائز اهمیت است که در کنار آن موضع گیریهای ح یمانه آن حضرت میتواند راهگشمای
خوبی جهت عبرت گرفت از تاریز و شناخت راههای مقابله با دشم باشد
در ای نوشتار ضم معرفی جنگ روانی به بررسی شیوههای مختلف آن و روی رد پیمامبر (ص)
به ای اقدامات پرداخته شده است
کلید واژهها :جنگ روانی ،یهود ،اسالم ،پیامبر (صلی اهلل علیه و آله وسلّم).
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مقدمه
دی اسالم و پیامبرش حضرت محمد مصطفی – صلی اهلل علیه و آله – از آلاز ظهمور خمود بما
دشمنی ها و کارش نیهای گروههای مختلفی مواجه بود .ی ی از ای گروهها که تالش زیادی برای
براندازی ای حرکت انجام دادند یهودیان مدینه بودند .آنان در ابتدا به شوق دیدن پیامبر آخر الزممان
به مدینه کوچ کرده بودند و در ای سالیان موقعیت بسیار خوبی از لحاظ اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی
و مذهبی در مدینه پیدا کردند .اما اکنون با ظهمور پیمامبر آخمری – صملی اهلل علیمه و آلمه – ایم
موقعیتهای خود را در خطر دیدند .همی احساس خطر و حس نژاد پرستی و لجاجمت بمیش از حمد
ای قوم باعث شد که نه تنها دعوت او را اجابت ن نند بل ه به دشمنی و مقابله بما او برخیزنمد .و در
ای میان هر چند ظاهراً دست به سالح نظامی نبردند ،اما ای هرگز ممانع از جنمگ و عملیماتهمای
روانی بر ضد آیی جدید نشد .که ای عملیاتها تقریباٌ در تمام طول حضور پیامبر– صلی اهلل علیه و
آله – در مدینه ،چه زمانی که ظاهراَ با هم در صلح بودند و چه زمانی که در جنگ ،بر ضد ایشمان و
آیی شان؛ ادامه داشت .از آنجا که از عصر پیامبر– صلی اهلل علیه و آله – تا کنون مسلمانان همیشه
درگیر با ای قوم بودند و از حیلهها و ترفندهای آنان در امان نبودند ،لذا ضروری اسمت کمه بمه ایم
بحث پرداخته شود.
در میان مورخی اسالمی اکثراٌ به بیان تاریز کلی عمومی صدر اسالم پرداخته اند و عدهای نیمز
به طور خاص مناسبات یهود و اسالم را بررسی کرده اند ،اما در ای میان هیچ یک به طور مستق و
صریح به جنگ و عملیات روانی یهودیمان علیمه پیمامبر اسمالم– صملی اهلل علیمه و آلمه – و آیمی
مقدسش و شیوههای آنان در ای جنگ نپرداخته است.
در ای تحقیق با هدف بررسی شیوههای جنگ روانی یهود علیه پیامبر– صملی اهلل علیمه و آلمه – و
اسالم ابتدا جنگ روانی را تعریف و سپس به بیان شیوهها و مصادیق استفاده یهود از آنها میپردازیم:

تعریف جنگ روانی
«جنگ روانی» شیوهای است که از عصر باستان تا کنون به هدف تسلط بر اف ار و عقاید طمرف
مقاب صورت می پذیرفت اگر چه تا روزگار کنونی تعریفمی جمامع بمرای آن ارائمه نشمده اسمت؛ همر
فرهنگنامه سیاسی یا کشوری طبق استفاده خود تعریفی از آن ارائه می دهد .به عنموان مثمال وزارت
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دفاع آمری ا در سال  1955در کتابی تحت عنوان صحنه نبرد (که شام جدیدتری نقطمه نظمرات
رسمی در خصوص مفاهیم و مبادی جنگ روانی بود) ای جنگ را چنی تعریمف ممیکنمد« :جنمگ
روانی استفاده برنامه ریزی شده از تبلیغات و سایر اعمالی ست که قب از هر چیز با همدف تمأثیر بمه
نظرات ،احساسات ،مواضع و رفتار جوامع دشم  ،بی طرف یا دوست و به شیوهای خاص دستیابی بمه
اهداف ملی صورت

میگیرد1».

همان طور که می بینیم در ای تعریف استفاده از سایر فعالیمتهما ،لیمر از تبلیغمات را همم جمز
تعریف جنگ روانی می داند و آن را بر جوامع دشم و مواقع جنگ حالت فوق العاده محدود نمیکنمد
و ابزار خاصی نیز برای آن ارائه نمیدهد.
اما برخی دیگر از تعریفها جنگ روانی را تنها منحصر در تبلیغات یا فقط مخصوص زمان جنگ
یا حالت فوق العاده و یا تنها در مورد جوامع دشم میدانند 2.پرسشی که در ای جا پیش میآید ای
است که آیا جنگ روانی به موارد ذکر شده محدود میشود یا نه؟ صالح نصر نویسنده کتاب «جنمگ
روانی» که کتابی مرجع در ای زمینه محسوب میشود؛ در کتابش ممینویسمد« :در پاسمز بمه ایم
پرسش می توان گفت عرصه جنگ روانی و مرزهای آن به ای موارد محدود نمیشود 3».اما حسمی
متف ر ،نویسنده کتابی با همی عنوان معتقد است که با جمع بندی نظریههمای ارائمه شمده در ایم
زمینه جنگ روانی را میتوان چنی تعریف نمود« :جنگ روانی استفاده برنامه ریزی شده از تبلیغمات
به وسیله عوام آش اری همچون :رادیو ،تلویزیون ،مطبوعات و  ...و عوام پنهانی مانند شمایعه بمه
منظور تعریف عقاید ،تضعیف روحیه مردم یا ارتش و بی اعتبمار کمردن انگیمزههما و کاسمت اقتمدار
ح ومت مخالف

است4.

اما آن چه به نظر میرسد ای است که نمیتوان شیوهها ،ابزار و اهداف جنگ روانی را به مموارد
ذکر شده در باال محدود کرد و نظریه صالح نصر به صواب نزدی تر مینماید.
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شیوههای جنگ روانی و مصادیق استفاده یهود از آن
الف) فریب
«فریب» ی ی از شیوههای جنگ روانی است که در آن تالش میشود مخاطب در یمک فضمای
روانی ،مخالف با آن چه واقعیت دارد ،سوق داده شود و روان مخاطمب و گمروه همدف طموری ممورد
تهاجم قرار گیرد که مجری ای طرح به هدف خود برسد.
از نظر روان شناسی ،فردی که در حال منازعه با حریف یا دشم است همواره میکوشد تا خمود
را در موضع هوشیارانه نسبت به او قرار دهد ،زیرا همر لحظمه خمود را از ناحیمه او در معمرط خطمر
میبیند .تمام هنر تاکتیک فریب ،ش ست ای حالت روانی در حریف

است5.

یهودیان مدینه نیز سعی کردند از ای شیوه بر علیه پیمامبر – صملی اهلل علیمه و آلمه – نهایمت
استفاده را کنند و بر زعم خود ایشان را فریب دهند .به همی منظور عدهای از سران آنها به حضور
پیامبر – صلی اهلل علیه و آله – آمده و گفتند :ما بزرگان و عالمان یهود هستیم و اگمر از تمو پیمروی
کنیم ،همه یهود به تو می گروند و با ما مخالفتی نخواهند کرد .تنها شرط ای کار ای است که میان
ما و گروهی که با آنها در نزاع هستیم داوری و به سود ما ح م کنی .اما پیامبر اسالم – صملی اهلل
علیه و آله – توطئه آنها را خنثی و از ای کار اجتناب کردند 6.خداوند نیمز در قمرآن از ایم توطئمه
سخ گفته و پیامبر– صلی اهلل علیه و آله – را از ای فتنه جویان بر حذر داشته است« :وأن أح مم
بینهم بما أنزل اهلل و ال تتبع أهوا هم و أحذرهم أن یفتنوک ع بعض ما أنزل اهلل إلیک فمنن تولّموا
فاعلم أنّما یرید اهلل أن یصیبهم ببعض ذنوبهم و إنّ کثیراً م النّاس

لفاسقون»7

وای پیامبر به آن چه خدا به سوی تو فرستاده میان مردم ح م ک و پیرو خمواهشهمای آنهما
مباش و بیندیش که مبادا تو را فریب دهند و در بعضی اح ام که خداوند بمه تمو فرسمتاده تقاضمای
تغییر کنند پس هرگاه از ح م خدا روی گردانیدند (باک مدار و) بدان که خدا میخواهد آنهما را بمه
عقوبت بعضی گناهانشان گرفتار سازد و همانا بسیاری از مردم فاسق و بدکارند.
همان طور که می بینیم در ای واقعه یهودیان سعی داشتند با وعده ایمان پیامبر اسمالم – صملی
اهلل علیه و آله -را به زعم خود فریب داده و با مقاصد خود همراه سازند اما با تمدبیر ایشمان و وحمی
خداوند متعال طرحشان با ش ست مواجه گردید.
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ب) شایعه
«شایعه» ی ی از مهم تری شیوههای جنگ روانی است .پدیدهای است که بر اساس شنیدههما و
زمینههای قبلی اف ار عمومی ش

می گیرد .خبری است که دهان بمه دهمان نقم ممیشمود و بمه

سرعت یک جامعه را در برمی گیرد .شایعه مم

است از یک خبر ناشی شود و یا صرفاٌ از هیاهویی

بی اساس به وجود آمده و توسط منبعی جع شده باشد .اما آن چه مسلم است ای است کمه شمایعه
در واقع تمایالت و امیال ذهنی یک طبقه و قشر اجتماعی است که سعی میکنند آن را بمه صمورت
عینی نشان

دهند8.

اهمیت پیش آمد یا شخصی که در شایعه مطرح شده است ،و نیز ضرورت وجود ابهامی که آن را
فرا گرفته باشد ،شرط اساسی در گسترش یک شایعه به شمار

میرود9.

در زمان پیامبر گرامی اسالم– صلی اهلل علیه و آله – پخش و گسترش شایعات عمدتاٌ از سموی
منافقی صورت می گرفته است .به طوری که صفحات تاریز نمونمههمای بسمیاری از آن را در خمود
ضبط کرده است.
اما یهودیان ظاهراٌ تنها در یک مورد سعی کردند که در پخش شایعات به منافقی یاری برسمانند
و آن زمانی بود که در هنگام جنگ بدر به دلی پیمانی که با پیامبر– صلی اهلل علیه و آله – داشمتند
نمی توانستند مشرکان قریش را در جنگ با ایشان یاری کنند .بنابرای  ،منتظمر و امیمدوار بودنمد کمه
مشرکی بتوانند نتیجه جنگ و سرنوشت پیامبر– صلی اهلل علیه و آله – را به سود خود رقمم بزننمد.
زیرا که در لیر ای صورت عزت و شوکت مسلمانان بیشتر و عرصه بر آنان تنگ تر میشد .اما علمم
و اراده خداوند به یاری رسولش و پیروزی او در جنگ قرار گرفت .و پیامبر– صلی اهلل علیه و آلمه –
و یارانش در ای جنگ به پیروزی رسیدند.
حضرت رسول– صلی اهلل علیه و آله – زید و عبداهلل ب رواحه را با شتر خود به مدینه فرستادند
تا خبر فتح و پیروزی را به اطالع اهالی مدینه برسانند .زمانی که یهودیان و منافقی خبر قت سمران
کفر از قبی عتبه ،شیبه ،ابوجه  ،امید و  ...را از ای شنیدند سعی کردند بگویند ای خبر دروغ است.
بل ه محمد– صلی اهلل علیه و آله – کشته شده و ای شتر بی صاحب اوست که به شهر آورده اند؛ و
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ای زید است که از ترس و ناراحتی نمیداند که چه میگوید 10.البته طولی ن شید که با ورود رسمول
خدا– صلی اهلل علیه و آله – و یارانشان ای توطئه نیز ابتر ماند.
ج) تحریف واقعیات
«تحریف واقعیات» ی ی دیگر از شیوههای جنگ روانی است که عبارت است از «قلب واقعیمات
و انحراف اذهان عمومی از حق به باط و بازی با حقایق مسلم و دگرگون جلوه دادن مسای

11.

تحریف در دو قسم تحریف لفظی و معنوی است .در تحریف لفظی ،تحریف کننده لفظ را کمم و
زیاد یا ظاهراٌ مطالبی را عوط میکند ،اما در تحریف معنوی حقایق و جمالت طوری توجیه و تفسیر
میشوند که درست بر خالف و ضد معنای واقعی آن

هاست12.

می توان گفت تحریف واقعیات شیوهای است که بیش از سایر شیوهها ممورد اسمتفاده یهودیمان
مدینه قرار گرفته است تا بدی وسیله از گرویدن مردم و هم کیشان خود به دیم اسمالم جلموگیری
کنند .تحریفات آنان در اکثر موارد مربوط به عالئم ذکر شده در مورد پیمامبر آخمر الزممان در کتماب
مقدس می شود .اما گاه در موارد دیگری هم از ای روش برای تضعیف روحیمه مسملمی و تمسمخر
آنان بهره میگرفتند .به طوری که وقتی پیامبر گرامی اسالم– صلی اهلل علیه و آله – اح ام و آیمات
الهی را بیان میکردند ،گروهی از مسلمی از ایشان تقاضا میکردنمد کمه بما تمأنی و مهلمت سمخ
بگویند و در ای مورد از لفظ «راعنا» که از مماده «رعمی» بمه معنمای مهلمت دادن اسمت ،اسمتفاده
میکردند .اما همی لفظ میتوانست از ماده «رعونه» که به معنای حماقت و کمودنی اسمت ،گرفتمه
شود ،که در آن صورت به معنای «ما را تحمیق ک » می دهد .یهود به هنگام سخ گفت با پیمامبر
– صلی اهلل علیه و آله – با به کارگرفت لفظ «راعنا» معنای دوم را قصد مینموده و پیامبر – صملی
اهلل علیه و آله – و مسلمی را به استهزا میگرفتند .به همی جهت به مسلمانان دستور داده شد که
از به کاربردن ای کلمه خودداری ورزند و به جای آن از لفظ «انظرنا» استفاده کنند« :یا أیهما المذی
آمنوا ال تقولوا راعنا و ل

قولوا انظرنا و اسمعوا و لل افری عذاب مهی

»13

ای افراد با ایمان به هنگام درخواست مهلت از پیامبر – صلی اهلل علیه و آله – نگوییمد «راعنما»
(تا دستاویزی برای دشم شود) بل ه بگویید «انظرنا» ای دستور الهمی را بشمنوید و بمرای کمافران
عذاب دردناکی

است14.
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اما در مورد تحریف کتاب مقدس و عالئم پیامبر آخرالزمان در آن ،ای تحریف به صورت لفظمی
بوده است و گاه به صورت تحریف معنوی .در تحریف لفظی ،علمای یهود هر ساله دسمت بمه تغییمر
ای عالئم میزدند و موارد مورد نظر خود را به عوام القا میکردند .ای تغییر به خاطر منافعی بود که
هر ساله از ناحیه عوام به آنها میرسید.
با ظهور پیامبر اسالم – صلی اهلل علیه و آله – نیز برای جلوگیری از افشای رازشان و جلوگیری
از درآمدن مردم به دی ایشان همان آیات تحریف شده را به ایشان میخواندند 15.قرآن با اشماره بمه
ای عملیات علمای یهود میفرماید« :فوی للذی ی تبون ال تاب بایدیهم ثم یقولون هذا م عنداهلل
یشتروا به ثمناً قلیالً فوی لهم مما کتبت أیدیهم و وی لهم مما ی

سبون»16

پس وای بر کسانی که از پیش خود چیزی نوشته و به خداوند متعال نسبت میدهند تا به بهمای
اندی (و متاع ناچیز دنیا) بفروشند .وای بر آنها از آن نوشتهها و آن چه از آن بدست آرند.
عالمان یهودی به شیوهای دیگر نیز کتاب خود را تحریف میکردند .به ایم صمورت کمه آیمات
تورات را به صورت آیات قرآن در می آورند و بعمد از آن ایم مطلمب را در ذهم مسملمانان تزریمق
می کردند که همه مطالب قرآن از تورات گرفته شده است تا به ای وسیله به خیال خود ریشه ایممان
مؤمنان را سست

کنند17.

اما در تحریف معنوی ،در بسیاری از موارد میبینیم که علمای یهود و قتی با پرسمش مخاطبمان
خود مبنی بر تطبیق پیامبر آخرالزمان در تورات با پیامبر اسالم – صملی اهلل علیمه و آلمه –  ،مواجمه
میشوند؛ سعی می کنند ای عالئم را به طور دیگری تفسیر و توجیمه کننمد ،بمه طمور مثمال گماهی
می گویند :آن چه در تورات در مورد محمد و علی – علیهما السالم – آمده است ،راست است ،ل م
ای محمد و علی – علیهما السالم – که در عصر ما هستند ،آن کسانی که تورات میگویند نیستند.
بل ه آنان پانصد سال بعد

میآیند18.

ای گروه مخاطب ای آیه واقع شدند« :و ال تلبسموا الحمق بالباطم و ال ت تمموا الحمق و أنمتم
تعلمون» 19حق را به باط مپوشانید تا حقیقت را پنهان سازید ،حال آن که به حقانیت آن واقفید.
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آنها در مقاب محمد ب مسلم که برای ابالغ ح م پیامبر – صلی اهلل علیه و آلمه – بمه جمال
وط بنی نظیر نزد آنها آمده بود ،و پیش از ابالغ آن ،از آنها در مورد عالئمی از پیامبر آخرالزممان
برایشان گفته بودند ،سؤال کرده بود؛ نیز همی ادعا را مطرح

کردند20.

آنها حتی به ی دیگر نیز رحم ن رده و حتی برخی از آنان در مقاب برخی دیگر که بمه حقانیمت
پیامبر اسالم واقف بودند ،موضع میگرفتند و آنها را از نظر حق خود منحرف میکردند و نمونه ای
مورد زمانی بود که رؤسای یهود ،در مورد تصمیم گیری در رابطه بما پیممان شم نی بنمی قریظمه و
هم اری آنان با مشرکان م ه در جنگ خندق در منزل کعب ب اسد جمع شده بودند و با حیمی بم
أخطب دیدار داشتند و پس از شنیدن کالم او تمای خود را برای متابعت از رأی او ابراز کردند .اما در
ای میان زید ب یاطا از سران یهود با یاد آوری نشانههای ذکر شده در تورات به آنها توصمیه کمرد
که اگر از م میشنوید ،عهد خود را با محمد – صلی اهلل علیه و آله – هرگز پاره ن نیمد؛ کمه او هممان
پیامبر خداست که در کتاب ما معرفی شده است .اگر ای کوهها بر او بشورند ،او بر آنها لالب میآید.
اما حیی ب أخطب به او پاسز داد :ای محمد – صلی اهلل علیه و آله – آن پیامبر موعود نیسمت،

ای از عرب است و از فرزندان اسماعی و هرگز بنی اسرائی از بنی اسمماعی تبعیمت نممیکنمد... .
موسای نبی چنی سفارش کرده است که ما به رسولی ایمان بیاوریم که قربانیای بیاورد کمه آتمش
آن را ببرد و با محمد چنی نشانهای نیست . ...او آن قدر به ای شیوه با رؤسای قوم گفتگو کمرد تما
راضی شوند ،پیمان خود را با رسول خدا بش نند و با او آماده جنگ

شوند21.

د) تفرقه افکنی
«تفرقه اف نی» ی ی دیگر از شیوههای شناخته شده برای ایجاد جنگ روانی در میان آحاد یمک
ملت و همسایگانش است .هرگاه گروه یا کشوری خواسته است به مردم یا گروههمای دیگمر نفموذ و
تسلط داشته باشد ،بذر نفاق و تفرقه را در میان آنها کاشته است .گسستگی در میان آحاد یک ملمت
بهتری شرایط را برای ایجاد پراکندگی ف ری و به هدر رفت انرژی مثبت و کارآیی یک ملت است.
«اص تفرقه بینداز و ح ومت ک » بر همی مطلب داللمت دارد و اهمیمت آن را بمه خموبی نشمان
میدهد 22.یهودیان مدینه نیز با استفاده از ای اص بی دو قبیله اوس و خزرج اختالف و دو دستگی
ایجاد و بدی وسیله تمرکز قدرت را از آنها سلب کرده بودند و همی عام رشد آنها در زمینههای

پائیز 93

جنگ روانی یهود علیه پیامبر (صلی اهلل علیه و آله وسلّم)

9

مختلف اقتصادی ،سیاسی و  ...شده بود .اما با ظهور اسالم و ایجاد اتحاد بی ای دو قبیله بمزر در
سایه تعالیم اسالمی ای طرح شوم خود را در معرط نمابودی دیدنمد؛ بنمابرای دسمت بمه اقمدامات
مختلفی زدند تا رابطه آن ها را به دوران جاهلیت برگردانند؛ تا بدی طریق همم بما بمه وجمود آوردن
جنگهای داخلی مانع پیشرفت اسالم شوند و هم منافع گذشته خود را دنبال کنند .به همی منظمور
همواره مترصد فرصتی بودند تا نقشههای خود را در ای زمینه عملی کنند و به مقصمود خمود دسمت
یابند 23.ای فرصت زمانی فراهم شد که دو طایفه اوس و خزرج در محلی تجمع کمرده بودنمد .ایم
تجمع «شاس ب قیس» بازیگر یهودی ای صحنه را سخت متأثر ساخت .او با دیمدن اتحماد اممروز
ای دشمنان دیروز در صدد بر آمد که ای دوستی و تفاهم را از بی ببرد و بی آنهما تفرقمه ایجماد
کند؛ پس به ی ی از جوانان یهودی دستور داد تا به میان آنان برود و جریان جنگهای دوران جاهلی
مانند «یوم بعات» 24را مطرح و خاطره دشمنیهای گذشته را زنمده کنمد .او چنمی کمرد و توانسمت
شیرینی برادری بی جمعیت حاظر را به تلخی ب شاند ،به گونهای که به ی مدیگر تفماخر ورزیدنمد و
گفتگو باال گرفت تا جایی که «اوس ب قیظی» از اوس و «جبار ب صمفر» از خمزرج بما همم قمرار
گذاشتند که در محلی ی دیگر را با شمشیرهای برهنه مالقات کنند .با رسیدن ای خبر به رسول خدا
– صلی اهلل علیه و آله -آن حضرت به نزد ایشان شتافتند و فرمودند« :اهلل ،اهلل» مبادا به جاهلیت رو
کنید وبه ندای کفر پاسز دهید در حالی که خداوند شما را به اسالم هدایت کرده است ،و مم هنموز
در بی شما هستم.
آیات  98 -105سوره آل عمران مبنی بر لزوم ایمان و وحدت و پرهیز از تفرقه و بازگشمت بمه
جاهلیت نیز در همی زم ان نازل شد تا باز دیگر مؤمنان را از گرفتار شدن در دام یهودیان و بازگشت
به سنتهای جاهلی شان نگاه

دارد25.

هـ) ترور شخصیت
اصطالح «ترور» در برگیرنده مراتب و حاالت متعددی از ایجاد نگرانمی ،دلهمره و تمرس اسمت.
ایجاد ای حاالت و در واقع «ترور» به دو نحو انجام میشود :ترور شخصی و تمرور شخصمیت .تمرور
شخصی همان ترور فیزی ی است که در آن جسم شخص مورد نظر مورد تعرط قرار میگیمرد؛ امما
در ترور شخصیت سعی در مخدوش کردن حیثیت شخص است کمه ی می از مهمتمری شمیوههمای
جنگ روانی به حساب

میآید26.
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یهودیان مدینه نیز از ای شیوه به خوبی برای رسیدن به منافع خود استفاده کردند و در ایم راه
حتی به هم کیشان قدیمی خود رحم ن ردند .زمانی که تعداد معدودی از یهودیان مانند عبمداهلل بم
سالم ،ثعلبه ب سعید و  ...به دی اسالم گرویدند ،ای اقدام آنها خشم سمران آنهما را برانگیخمت و
برای تحقیر گرایش شخصیت ای افراد و ترور شخصیت آن ها گفتند :ای ها از «اشرار» یهود بودنمد کمه
دی اسالم را پذیرفتند و اگر از «اخیار» ما بودند ،آیی نیاکان خود را ترک نمیگفتند .اما قرآن کریم ای
گروه را تنزیه میکند 27و در مورد آنها میفرماید« :لیسوا سوا ٌ م أه ال تاب أمه قائممه یتلمون آیمات
اهلل آنا اللی و هم

یسجدون»28

همه اه کتاب ی سان نیستند ،طایفهای از آنها در دل شمب بمه تمالوت آیمات خمدا و نمماز و
طاعت حق مشغولند.
پیامبر اسالم – صلی اهلل علیه و آله – و مسلمانان پیرو ایشان نیز از ای جمله در امان نبودند .با
توجه به نقش بسیار پررنگ شعر در آن زمان و در منطقه حجاز یهودیمان بما اسمتفاده از ایم عامم
تأثیرگذار و اجیر کردن شاعران زبردست خود در ترور شخصیت پیامبر – صملی اهلل علیمه و آلمه – و
یارانشان و هجو ایشان بهره گرفتند« .کعب ب اشرف» شاعر بد زبان و کینه توز یهود از نمونه بمارز
ای شاعران است که پیوسته پیامبر – صلی اهلل علیه و آله – و مسلمانان را با اشعار خود مورد اهانت
قرار میداد« . .ابا عفک» ی ی دیگر از ای افراد است .که بعد از پیمروزی رسمول خمدا – صملی اهلل
علیه و آله – و مسلمی در جنگ به آنان حسادت برد و سعی کرد با هجو آن حضرت در شمعر خمود
شخصیت ایشان را در بی مردم تضعیف و مردم را به عداوت با ایشان تشویق کند .که در نهایت ای
تالشها تنها به گریبان خودش را گرفت .باعث شد تا به دست جوانی تازه مسلمان به قت

برسد29.

از دیگر راههای یهود برای ترور شخصیت از بی بردن شخصیت مسلمانان بود .بمه طموری کمه
آنها را در اجتماعات گوناگون کوچک میشمردند و به آنها نسبتهای نماروا ممیدادنمد 30.شمخص
پیامبر – صلی اهلل علیه و آله -نیز از ای حمالت در امان نبودند ،ایشان عالوه بر ای کمه در اشمعار
افرادی مانند ابا عفک مورد هجو قرار میگرفتند ،به صورتهای دیگر نیز در ای رابطه مورد هجموم
بودند .داستان تغییر قبله ی ی از مهم تری ای حمله هاست .در حالی که خداوند شاید بمرای نشمان
دادن نزدی ی دو آیی به پیامبر – صلی اهلل علیه و آله – دستور داده بود به سمت بیت المقدس نماز
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بخوانند؛ اما یهودیان که خطر گسترش اسالم احساس کرده بودند ای موضموع را دسمتاویزی بمرای
خود قرار دادند و گفتند :محمد ،مدعی است که دارای آیی مستقلی است در صورتی که او هنوز قبله
مستقلی ندارد و به قبله جامعه یهود نماز میگذارد .ای حمالت آن قدر ادامه داشت و گسترده بود که
پیامبر – صلی اهلل علیه و آله – هر لحظه منتظر و تقاضامند نزول وحی و تغییر قبله از جانب خداوند
متعال بودند 31و با نازل شدن آیات  143و  144سوره بقره ای مهم حاص شد .و یهودیمان ی می
دیگر از ابزارهای خود را برای ایجاد جنگ روانی علیه پیامبر گرامی اسالم – صلی اهلل علیه و آلمه -
از دست دادند.
و) تحریک
منظور از «تحریک» انجام اقداماتی است که بر روی حاالت و رفتارهای مخاطب تأثیر میگذارد.
در ای روش ،اعمال کننده جنگ روانی با ارائه پیام هایی به تحریک احساسات مخاطبان میپردازد و
آنان را به سوی تحقق اهداف مورد نظر خود سوق

میدهند32.

سران یهود و مدینه از ای شیوه برای تحریک مشرکان م ه به جنگ با پیامبر – صلی اهلل علیه
و آله  -استفاده کردند .به طوری که گروهی از آنها به سرکردگی کعب ب اشرف بعد از جنگ احمد
به م ه رفتند ،تا مشرکان م ه را با خود هم پیمان کرده و پیمان خود را با پیامبر اسالم – صملی اهلل
علیه و آله  -بش نند .آنها در ای راه و برای جلب نظر مشرکی حتی بر بتهای آنان سجده کردند.
زمانی که ابوسفیان از آنها پرسیده بود :با توجه به ای که شما اه کتاب و باسواد هسمتید ،بگوییمد
آیی ما بهتر است یا محمد – صلی اهلل علیه و آله -؟ گفتند به خدا سوگند آیی شما از آییی محمد
– صلی اهلل علیه و آله  -برتر است و شما راه یافته تر از او و پیروانش هسمتید 33.تما از ایم طریمق
بتوانند آنها را به همراهی با خود تحریک و تشویق کنند.
نمونه دیگر ای عملیات ،اقدام حیی ب أخطب است .او برای راضی کردن کعب ب أسد قظی به
نقض پیمان با پیامبر – صلی اهلل علیه و آله  -به او مراجعه کرد .اما کعب حاضمر نشمد او را بپمذیرد.
اب أخطب پایداری کرد و با صحبتهای مختلف سعی کرد او را نرم کند؛ امما کعمب گفمت :مم بما
محمد – صلی اهلل علیه و آله  -عهد دارم و نمیخواهم آن را بش نم و از او جز وفا و صداقت چیزی
ندیده ام .اما باالخره اب أخطب با استفاده از حساسیت عرب بر مهمان نوازی توانسمت او را بمر بماز
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کردن درب خانه اش راضی کند .او گفت :وای بر تو در را باز ک تا با تو صحبت کنم ممیترسمی از
طعام تو بخورم .کعب با شنیدن ای سخ به لیرت آمد و در خانه را باز کرد و او داخ شد و گفمت:
م با تمام قریش و لطفان وردمه تا نزدی ی احد آمده ایم و آنها در آن جا مستقر شده اند و قسمم
یاد کرده اند تا محمد – صلی اهلل علیه و آله  -را از بی نبرند از پای ننشینند .کعب گفت :وای بر تو
م از محمد – صلی اهلل علیه و آله  -جز وفا چیزی ندیدم ،ممرا رهما کم  .امما ابم أخطمب بمه او
اطمینان داد که پیامبر اسالم – صلی اهلل علیه و آله  -از ای جنگ جان سالم به در نخواهمد بمرد و
مدینه به زودی از وجود مسلمانان پاک خواهد شد .او آن چنان عظمت لشگر قریش را وصف کمرد و
به پیروزی آن ها را قطعی عنوان کرد تا کعب ب اسد با وجود آن مقاومت و استواری اولیه حاضر شد
عهد خود را با رسول خدا – صلی اهلل علیه و آله  -بش ند و از آن برائت

بجوید34.

از ای واقعه به خوبی مشخص میشود چگونه میتوان با استفاده از حساسیتها طمرف مقابم و
نیز تحریک احساسات و ف ر او ،او را به رفتار برخالف عقیده خود و مطابق خواست مجری ای طرح
استفاده کرد.
ز) تشجیع
«تشجیع» روشی در جنگ روانی است که طی آن باید در مخازب شور و شوق حرکت به سموی
هدف برانگیخته شود .در ای روش با بهره گیری از جوانب عاطفی و احساس و استفاده از احساساتی
چون حس دفاع از دی  ،وط  ،نژاد و  ...یا نفرتی از دشم متجاوز مخاطبان تشجیع و برای نیم بمه
هدف معینی تشویق

میشوند35.

ای روش نیز به خوبی مورد استفاده یهودیان قرار گرفت .آنها گاه با شعرهای آتشی خود ایم
مهم را به انجام میرساندند .همان طور کعب ب اشرف در سفر خود به م ه بعمد از جنمگ بمدر؛ آن
چنان با اشعار خود بر کشته شدگان بدر نوحه سرایی و سران م ه را به حمله مدینه تشویق ممیکنمد
که فضای ناامیدی و ش ست م ه را در معرط دگرگونی و شورشی جدید قرار میدهد .به طوری که
پیامبر اسالم – صلی اهلل علیه و آله « -حسان ب ثابت» را به مقابله او میفرستد تا با اشمعار خمود،
شعرهای او را خنثی کند ،و او نیز به خوبی ای مقابله را صورت داد به طوری که جو م ه دوبماره بمر
علیه او تغییر کرد و او که عرصه را به خود تنگ دید ،م ه را به سمت مدینه ترک

کرد37-36.
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گاه نیز ای اقدام نه با شعر بل ه صرفاً با گفتارها و لح حماسی انجام میشود .برای ای کمار و
همراه کردن مشرکان م ه با خود ،سران سهود بار دیگر عازم م ه میشموند .و در دیمدار بما سمران
قریش چنی میگویند :محمد – صلی اهلل علیه و آله  -شما و ما را هدف قرار داده و یهودیمان بنمی
قینقاع و بنی نظیر را مجبور به ترک وط نموده است .شما گروه قریش برخیزیمد و از همم پیمانمان
خود کمک بگیرید .هفتصد شمشیرزن یهودی در دهانه مدینه آماده اند هممه آنهما بمه یماری شمما
می شتابند .و ای گونه سران سرخورده قمریش را بمرای حملمهای دیگمر (جنمگ احمزاب) بمه مدینمه
برانگیختند38.

ح) تطمیع
آز و طمع محرکی نیرومند است .در بسیاری از مواقع پاداش میتواند مخاطبمان را بمه دگرگمونی
عالیق ،مقاصد و راه ارها تشویق و آنان را تطمیع کند.
گروهی که به ای ن ات پی برده باشند ،به خوبی میتوانند از آن برای رسیدن بمه اهمداف خمود
استفاده کنند .با استفاده درست از ای روش ،گاه دشمنان سابق تبدی به گروهی بی طرف یا دوست
میشوند و گاه گروههای بی طرف تبدی به هم پیمانانی وفادار.
یهودیان مدینه با استفاده از ای روش ،و با دادن وعده یک سال خرمای خیبر به قبیله لطفان ،و
وعدههای دیگر به قبایلی چون «بنی سلیم ،بنی اسد ،و  ...توانستند آنهما را در جنمگ بما پیمامبر –
صلی اهلل علیه و آله  -و جمع آوری لشگر ده هزار نفری با خود همراه سازند .حاص ایم وعمدههما،
شرکت ای قبای در جنگ احزاب به نفع مشرکی م ه

بود39.

نتیجهگیری
در ای مقاله «شیوههای جنگ روانی یهود علیه پیمامبر – صملی اهلل علیمه و آلمه  »-را بررسمی
کردیم و دیدیم که آن ها از هر شیوهای برای رسیدن به اهداف خود استفاده کردند .مخاطمب جنمگ
روانی آنها نه فقط دشمنان (مسلمی ) که افراد بی طمرف (قبیلمه لطفمان) و حتمی دوسمتان بودنمد
(مشرکی م ه ،کعب ب اسد و  ،)...آنها چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح به ای شمیوه خمود
عم میکردند .و دیدی که چگونه با یک سمخ ممی توانسمتند اوضماع را بمه نفمع خمود و برعلیمه
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پیامبراسالم – صلی اهلل علیه و آله  -و پیروانش تغییر دهنمد .و همچنمی بمر هوشمیاری و فراسمت
پیامبر عظیم الشأن خود – صلی اهلل علیه و آله – واقف شدیم که چگونه در هر مرحله با تدبیر خمود
توطئههای آنان را خنثی کردند .اکنون ما باید توجه داشته باشیم که دشمم آن روز پیمامبر – صملی
اهلل علیه و آله – ه نوز هم برعلیه ما در صحنه حاضر است .و هرگز در طول تاریز دست از دشمنی با
مسلمی برنداشته است .فرق امروز با آن زمان ای است که امروز او ابزار و ام انات بیشمتری بمرای
رسیدن به اهداف خود ،در اختیار دارد .یهود امروز تمام ام انمات رسمانهای و ارتبماطی خمود را بمرای
ایجا د جنگ روانی برعلیه مسلمی به کارگرفته است ،پس شایسته است ما نیز به تأسی از پیامبر خود
– صلی اهلل علیه و آله  ، -همیشه در موضع هوشیارانه نسبت به دشم قرار داشته باشیم و با اتخماذ
شیوه ی مناسب از دی و آیی خود در مقاب ای دشمنان قسم خورده دفاع کنیم.
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