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و نرم  جنگ  در  انقالب:  رھبر 

از یکی  روانی  جنگ  -که  روانی  جنگ 

ھدف است-  نرم  جنگ  بخشھای 

دشمن این است که محاسبات طرف

نرم، جنگ  در   ... کند  عوض  را  مقابل 

دل در  که  است  چیزی  آن  ھدف 

شماست، در ذھن شماست، در مغز

با شماست؛ یعنی ارادهی شما. (دیدار 

دانشجویان، ١۶/۵/٩١)

1391/09/17
پرونده «تغییر محاسبه» / حجتاالسالم دکتر محسن الویری:

با روشھای معاویه نمیتوان به جنگ معاویه رفت

اسالم پیامبر  اھداف  به  نسبت  مردم  محاسبهی  و  ذھنیت  تغییر  دالیل  حسین علیهالسالم،  امام  قیام  در  تأمل  قابل  نکات  از  یکی 

انجامید. کربال  حادثهی  به  نھایتاً  که  تغییری  بود؛  پیامبر  رحلت  از  پس  نیمقرن  تنھا  اسالمی  ارزشھای  و  صلواتهللاعلیهوآله 

حجتاالسالموالمسلمین دکتر محسن الویری، عضو ھیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم و سردبیر فصلنامهی «تاریخ اسالم» این الیه از
نضھت حسینی را مورد بررسی قرار داده است.

یکی از الیهھای نھضت امام حسین علیهالسالم، مواجھهی با عملیات روانی حکومت بنیامیة بود. توجه به آن عملیات روانی و فضای

تبلیغاتی، تا حد زیادی ما را در فھم حرکت امام حسین علیهالسالم کمک میکند. در حقیقت واقعهی کربال، تنھا مواجھه با یک فرد نااھل

و ناالیقی نبود که ادعای خالفت کرده بود، بلکه یک فضای عمومی در جامعه ایجاد کرده بودند که خالفت یزید ھم به عنوان قطعهای
موضوع، این  بھتر  فھم  برای  بدانیم.  تبلیغاتی  و  فرھنگی  فضای  شھید  را  امام  باید  واقع  در  بود.  فضا  آن  فرآیند  و  محصول  پازل،  آن  از 

فضای عمومی دوران امامت امام حسین علیهالسالم را از آغاز آن -یعنی از ٢٨ صفر سال ۵٠ ھجری- تا ١٠ محرم سال ۶١ را بررسی

میکنیم.

بخش عمدهی دوران امامت امام حسین علیهالسالم -یعنی ١٠ سال و چھار ماه و ١٧ روز آن- با معاویه ھمزمان بود. البته خالفت یزید

ھم یک قطعهی تکمیلی این دوران و نتیجهی آن بود. خالفت یزید امری ابتدایی نبود و معاویه در زمان حکومت خود این امر را شروع
کرده بود. بخشی از فضاھای امنیت روانی معاویه معطوف بود به چگونگی استقرار یزید به عنوان خلیفهی مسلمین.

اگر به کارھای معاویه نگاه کنیم، بهوضوح میبینیم که نمونهی کامالً قابل توجھی
ذکر روانی  عملیات  و  تبلیغاتی  فضاسازیھای  به  مربوط  ادبیات  در  امروز  آنچه  از 

میکنند، در رفتار وی وجود دارد. برخی از این موارد عبارتند از:

 معرفی امام حسین علیهالسالم به عنوان مصداق صفات سلبی

امروزه مقولهای در عملیات روانی مطرح است به نام «عنواندھی و نامگذاری».
این ذیل  را  مقابل  طرف  دارد،  جامعه  در  سلبی  مشخص  بارِ  یک  که  واژهای  یعنی 

عنوان قرار میدھند تا این بار مفھومیِ سلبی کامالً بر او صدق کند.

که: نوشت  حسین علیهالسالم  امام  به  نامهای  ھجری  یا ۵٧  سال ۵۶  در  معاویه 

خبرھایی دربارهی تو به من رسیده و گمان نمیکردم تو چنین بکنی و سپس امام
داشته خدا  تقوای  و  نکن  منازعه  خود  خویشاوندان  با  اینکه  به  میکند  دعوت  را 
و باش  متوجه  و  ھوشیار  پیامبر  امت  و  پیامبر  دین  و  خود  دین  به  نسبت  و  باش 

کسانی ھم که اھل یقین نیستند، تو را خوار نکنند. این عبارت معاویه که «کسانی که اھل یقین نیستند، انسان را خوار نکنند» یک
عنوان سلبی است. معاویه در آن نامه آورده که: من سزاوارترین مردی ھستم که اگر عھدی با من بسته شده، به آن وفا بشود و
قرار مشخص  عناوینی  مصداق  را  امام علیهالسالم  معاویه  واقع  در  میکنی.  عھد  نقض  داری  تو  گفته:  حسین  امام  به  خطاب  آنگاه 

میدھد تا از آن استفاده کند.

 خود را مصداق صفات مثبت جلوه دادن

یکی دیگر از مباحث عملیات روانی، گسترش و تعمیم جنبهھای مثبت است. یعنی افراد میکوشند تا خود را مصداق عناوین مثبت
موجود در جامعه قرار دھند؛ عناوینی که مردم به آنھا اعتقاد دارند. استفاده از نمادھای مثبت و خود را زیر حمایت آنھا قراردادن، از
به مدینه  از  را  صلّیهللاعلیهوآله  رسولهللا  منبر  تا  کوشید  مقطعی  یک  در  معاویه  که  کردهاند  ذکر  تاریخی  منابع  بود.در  معاویه  شگردھای 

دمشق ببرد. منبر رسولهللا در واقع یک نماد مثبت و ارزشی است. البته در روایت داریم ھنگامی که میخواست این کار را انجام
گفت و  کرد  تکذیب  را  منبر  بردن  فوری  دید،  را  اعتراض  این  که  ھنگامی  معاویه  و  کردند  اعتراض  عدهای  و  کرد  تغییر  شرایط  دھد، 

میخواستم بررسی کنم و نگران بودم که موریانه منبر را نخورده باشد و حاال که دیدم اینطور نیست، دوباره روی منبر را پوشانیدم و
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یا ۵٧ سال ۵۶  در  معاویه 

حسین امام  به  نامهای  ھجری 

مھمترین شاید  نوشت.  علیهالسالم 

امام موضع  شناخت  برای  که  سندی 

مواجھهی شیوهی  و  علیهالسالم  حسین 

به پاسخ  داریم،  معاویه  با  ایشان 

در امام علیهالسالم  است.  نامه  ھمین 

آن را در مدینه نگھداشتم.

 تحمیق مردم

گرایشھا، تمام  تا  میکوشید  گونهای  به  مردم،  جاھلنگھداشتن  با  معاویه  بود.  معاویه  تبلیغاتی  شگردھای  دیگر  از  مردم  تحمیق 
استعدادھا و توانمندیھای مردم را بدون آنکه خِرَد مردم در آن دخالت داشته باشد، در اختیار خود بگیرد. روایتی داریم که مرحوم

خورد؟! و  کرد  ذبح  باید  آیا  را  کدو  پرسیدند.  کدو  ذبح  دربارهی  حضرت  از  که  است  کرده  ذکر  امیرالمؤمنین علیهالسالم  از  طوسی  شیخ 

امیرالمؤمنین علیهالسالمگفتند کدو شیئ قابل ذبح نیست. کدو را بخورید و شیطان ھم شما را بازی ندھد. یکی از مُحَشّین به نقل از

ابن شھرآشوب پیشینهی این مطلب را چنین ذکر کرده که وقتی معاویه میخواست در برابر امیرالمؤمنین علیهالسالم ایستادگی کند،

 خواست مردم شام را بیازماید، عَمرو عاص به او پیشنھاد داد که اگر میخواھی بیازمایی مردم تا چه اندازه از تو تبعیت کورکورانه
دارند، به مردم بگو از این پس ھرکس میخواھد کدو بخورد، باید رو به قبله باشد و بسمهللا بگوید و آن را ذبح کند. معاویه ھم این

موضوع را اعالم کرد و مردم شام ھم اطاعت کردند.

 تطمیع و خرید و فروش دین

تطمیع یکی دیگر از شگردھای رایج معاویه بود. او بسیاری از بزرگان و افراد مؤثر را با ھمین روش به خود جذب کرد. معاویه والیت
مصر را برای عمرو عاص تضمین کرد. وقتی که زیاد بن أبیه ھیأتھایی را برای دیدار با معاویه به دمشق میبرد، معاویه به اغلب
آنھا مبالغ ھنگفتی ھدیه میداد. در یکی از این موارد ھنگامی که برمیگشتند، ھمینطور که به یکدیگر میگفتند ھرکسی چقدر
گرفته است، مشخص شد که معاویه به ھر نفر یکصد ھزار دینار داده، ولی به یکی از آنھا ھفتاد ھزار دینار داده است. این شخص
حتات بن یزید بود. او نزد معاویه برگشت. معاویه به او گفت چرا برگشتی؟ پاسخ داد: تو آبروی مرا را در بنیتمیم بردی؛ مگر نسب و
حسب من بد است یا سن من کم است یا در قبیلهام جایگاه ندارم؟ چرا به من ھدیه کمتری دادی؟ چرا خساست به خرج دادهای و

به من کمتر از بقیه ھدیه دادی؟ جملهای که معاویه گفت، فوقالعاده مھم است؛ او گفت: «إنّی اشتریتُ مِنَ القَومِ دینَھُم» من از
آنھا دینشان را خریدم و پول دین آنھا را دادم و با این پولی که دادم، عمالً آنھا از دین و اعتقاد خود دست برداشتند، ولی دین تو و
مرام تو مرام و دین خوبی بود و من تو را شخصی دیندار میشناسم و نیازی به این کار نبود که از تو بخواھم دینت را بخرم. آن فرد در

پاسخ معاویه گفت: از من ھم دین من را بخر و مثل بقیه به من ھم پول بده. یعنی آنقدر طمع و زرق و برق سکهھا چشمھای
انسانھای سادهاندیش و کوتهبین را پر میکند.

در روش تطمیع معاویه، نمونهھای بسیار و متعددی داریم. مثالً شخصی مراجعه
بودهایم. آدمی  اینطور  و  است  اینطور  ما  سابقهی  که  کرد  مطرح  و  او  به   کرد 
دارد، را  او  به  گرویدن  زمینهی  و  میخورد  دردش  به  احتماالً  او  دید  چون  معاویه 
حاکم را  عثمان  بن  سعید  نام  به  شخصی  یا  داد.  او  به  را  منطقهای  یک  امارت 

خراسان کرد. تمام افرادی را که برای این کارھا میگمارد، بر اساس تطمیع بود.

 تھدید و ارعاب

نمونهھای داشت.  ھم  ارعاب  و  تھدید  سیاست  روشھا،  این  کنار  در  معاویه 
فراوانی از سیاست تھدید و ارعاب در حکومت وجود دارد. وقتی ابن زیاد، حجر بن
عدی و یارانش را در کوفه دستگیر کرد و پیش معاویه فرستاد، به آنھا گفتند که
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و شفاف  کامالً  مرزکشی  نامه  این 

دقیقی را با دشمن ترسیم کردند.

سلطه نظام  با  ما  مقابلهی 

سلطه نظام  روش  ھمان  با  نباید 

ھمان است  ممکن  ابزارھا  باشد. 

ابزارھا باشد اما در تکنیکھا و مبانی

عمل خودمان  اصول  اساس  بر  باید 

حسین امام  از  ما  الگوگرفتن  کنیم. 

علیهالسالم در این موارد باید تجلی کند.

باید تبرّی بجویید وگرنه شما را خواھیم کشت. در نتیجه ھفت یا ھشت نفر را به
برابر در  معاویه  مأموران  بردند.  در  به  سالم  جان  نفر  شش  و  رساندند  شھادت 
قرار چشمانشان  جلوی  را  کفنھایشان  و  کردند  حفر  را  قبرھایشان  چشمانشان 

به را  شما  نجویید،  تبری  اگر  و  شماست  کفنھای  و  قبر  این  که  گفتند  و  دادند 
شھادت میرسانیم. آنھا جانانه بر باور خود ایستادند و به شھادت رسیدند.

 تفرقه بینداز و حکومت کن

تفرقهافکنی از دیگر سیاستھای معاویه بود. البته او از زمان امیرالمؤمنین علیهالسالم برای تفرقه بین یاران آن حضرت سرمایهگذاری

به بعدھا  که  حکم  بن  مروان  مثالً  میانداخت.  تفرقه  نیز  خودش  نزدیکان  و  کارگزاران  میان  حتی  معاویه  که  ھست  تاریخ  در  میکرد. 
خالفت رسید، چھرهای شناختهشده از تیرهی مروانیان بنیامیه بود یا سعید بن عاص بن واعظ ھم ھمچنین. زمانی که سعید بن
عاص حاکم مدینه بود، معاویه به او نامه نوشت که برو اموال مروان بن حکم را بگیر و خانهاش را خراب کن. او این کار را نکرد و نامهی
معاویه را نگھداشت. دوباره معاویه این دستور را داد و او عمل نکرد. وقتی چرخهی جھان برگشت و اینبار مروان بن حکم حاکم مدینه
شد و سعید بن عاص کنار او قرار گرفت، معاویه ھمین خواسته را به مروان نوشت که برو منزل سعید بن عاص را ویران کن و اموال او

را مصادره کن. وقتی مروان میخواست این کار را انجام دھد، سعید بن عاص نامهھای قبلی معاویه را رو کرد و گفت قبالً اینھا را
معاویه از من خواسته بود و من عمل نکردم که مروان تعجب کرد و از این کار استنکاف کرد. بعد ھم به معاویه نامهای نوشتند که چرا

میخواھی بین ما اختالف و دعوا بیندازی؟

 فریب

معاویه وقتی  که  کردهاند  ذکر  است.  دیگران  فریبدادن  تکنیک  روانی،  عملیات  تکنیکھای  رایجترین  و  شناختهشدهترین  از  یکی 
میخواست از دنیا برود و قرائن مرگ او ظاھر شده بود و احساس میکرد که دیگر توان ندارد، گفت که او را کامالً بیارایند و در جایی
بنشانند تا این ابّھت حفظ شود و مردم گمان نبرند که از دنیا میرود. گفت که مردم برای سالمدادن بیایند، ولی حکم کرد که کسی
بر روی زمین ننشیند و ایستاده سالم بدھند و بروند. ھمینطور که او آراسته نشسته بود و از باال نگاه میکرد، مردم متوجه ضعف
جسمانی و ضعف چھرهی او نمیشدند. بعد که مردم رفتند، گفت: ھرچه کنم دھر و زمانه و مرگ را نمیتوانم فریب بدھم. مردم را
فریب دادم، اما مرگ را که پنجهھای آن نمایان میشود، نمیتوانم فریب بدھم. ... امام حسین علیهالسالم با چنین فرد و چنین پدیدهای

روبهرو بود.

 معیار و انصاف؛ دو ابزار مبارزهی امام حسین علیهالسالم

کرده برخورد  قضایا  این  با  چطور  علیهالسالم  امام  مسمومی،  فضای  چنین  در  حال 

کتاب در  کردم،  اشاره  آن  به  آغاز  در  که  را  معاویه  نامهی  به  حضرت  جواب  است؟ 
«اإلمامة و السیّاسة» آوردهاند. امام علیهالسالم پاسخ مفصلی به معاویه نوشتهاند و

در کردهاند.  مرزبندی  شفاف  طور  به  و  نموده  گوشزد  معاویه  به  را  متعددی  موارد 
عین حال این نکته را ھم یادآوری کردهاند که تو خود میراثخوار جد من ھستی و
اگر چنین نبود، تنھا شرافت تو و خانوادهات ھمان سفرھای تابستانی و زمستانی

شما بود (اشارهی حضرت به سفرھای تجاری پیش از اسالم بنیامیّة بود.)

شاید مھمترین سندی که برای شناخت موضع امام حسین علیهالسالم در آن دوران

در ھم  یزید  زیرا  است،  نامه  ھمین  داریم،  معاویه  با  ایشان  مواجھهی  شیوهی  و 
واقع میراثدار ھمهی رسوبات فعالیتھایی است که معاویه قبالً انجام داده بود. امام علیهالسالم در این نامه مرزکشی کامالً مشخص،

شفاف و دقیقی را با دشمن ترسیم کردند. از این پاسخ امام میتوان چند محور عمده را استفاده کرد: یکی آگاھیبخشی و دیگری
پایبندی مطلق به ارزشھا و فرونغلتیدن در روشھایی است که معاویه طراحی کرده بود. امام حسین با استناد به منابع دینی قابل

اعتماد و پذیرش ھمگان که قرآن و سنت پیامبر بود، سخن میگفتند تا معیار بحثھا معلوم باشد.

انصاف در داوری نسبت به دشمن از دیگر خصوصیات امام حسین علیهالسالم در مواجھه با معاویه بود. اگر بخواھیم برداشت امروزی از

رفتار اباعبدهللا داشته باشیم، باید بگوییم که پایبندی به اخالق نباید به گونهای باشد که مرز انسان با دشمن، مشخص و شفاف
نباشد. یعنی به نظر من نقطهی اوج اینجا است. آنچیزی که ما اآلن در فضای رسانهای خود به آن نیاز داریم، ھمین نکته است که
مرزبندی شفاف با دشمن داشته باشیم. گاھی ظاھراً میخواھیم یا احساس میکنیم که میخواھیم به اخالق و ارزشھا پایبند

شویم، اما مرز با دشمن مرز مشخصی نیست و معلوم نیست که دشمن در کدام فضا بازی میکند.
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و اخالق  به  نسبت  محدودیتی  ھیچ  که  کنیم  احساس  است  ممکن  گاھی  بکشیم،  مرز  دشمن  با  بخواھیم  اگر  دیگر  سوی  از 
میرسد نظر  به  باشیم.  داشته  انصاف  باید  نیز  دشمن  با  مواجھه  در  و  نیست  اینگونه  که  حالی  در  نداریم،  اخالقی  ارزشھای 

الگوگرفتن ما از امام حسین علیهالسالم در این موارد باید تجلی کند. یعنی اگر بخواھیم یک نگاه عام داشته باشیم، اگر دنیای استکبار و

حسین امام  روش  از  باید  حق  جبھهی  رسانهھای  بگیریم،  نظر  در  معاویه  روشھای  با  ھمسو  میگیرد،  کار  به  که  را  روشھایی 
علیهالسالم الگو بگیرند.

از آنھا  اگر  یعنی  باشد.  ابزارھا  ھمان  است  ممکن  ابزارھا  باشد.  سلطه  نظام  روش  ھمان  با  نباید  سلطه  نظام  با  ما  مقابلهی 
رسانهھای تصویری استفاده میکنند، ما ھم باید استفاده کنیم، اما در تکنیکھا و مبانی باید بر اساس اصول خودمان عمل کنیم. با
بنابراین دارد.  اثر  روش  این  تنھا  و  درافتاد  معاویه  با  میتوان  حسین علیهالسالم  امام  روش  با  درافتاد.  معاویه  با  نمیشود  معاویه  روش 

حسین امام  یعنی  است.  روشن  کامالً  این  شود.  تلقی  دشمن  دربارهی  مماشات  مفھوم  به  نباید  ارزشھا  و  اخالق  از  سخنگفتن 
علیهالسالم مرز کامالً شفاف و غیر قابل تأویلی با معاویه داشتند. با این وجود انسان باید به اینھا پایبند باشد و نه اینکه از راه راست

درآید و به این سو و آن سو بلغزد.
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