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چکیده

از آن زمان كه جنگ به عنوان يك پديده مورد مطالعه قرار گرفت ،عملیاا روانا نیا
بهعنوان اب اري در خدمت جنگ بوده و بدان توجه شده است.
به نظر نگارنده ،عملیا روان مفهوم جديدي نم باشد و مطالعه پیشاینه تااريي
جنگ ،بیانگر آن است كه عملیا روان هم اد با آن است؛ و كمتر جنگ است كاه در
آن از عملیا روان استفاده نشده باشد .اما نكته قابل تأمل اينكه مفهاوم م باور مانناد
ساير مفاهیم در بستر تاريي و همراه با تحول مقتضیا زمان و مكان ،متحاول باوده ،
به طوري كه در عصر حاضر تكنولوژي به خدمت آن درآمده ،و بر پیچیدگ آن افا وده
است .درحال كه در گذشته اب ار عملیا روان همچون ادوا جنگ ابتداي و سااده
بوده است.
عملیا روان در صدر اسالم ابتدا از سوي دشمنان پیاامرر ( ) و قارآن در ابعااد
گوناگون و متنوع به ويژه در طاول سای ده ساال حضاور آن حضار در مكاه و در
پوشش تهاجم همه جانره و گسترده براي نف دعو پیامرر اساالم و خاامو كاردن
نداي حق طلر و عدالت خواه او به كار گرفته شد كه در قرآن از آن با عناوين چاون
كید و مكر و  ...ياد شده است.

*

دانشجوي دكتري گروه الهیا

و معارف اسالم  ،دانشاكده حقاو  -الهیاا

اسالم واحد نجفآباد( ،نويسنده مسئول)
** استاديار دانشكده حقو  -الهیا

و معاارف اساالم  ،دانشاگاه آزاد
ali334moradi@gmail.com

و معارف اسالم  ،دانشگاه آزاد اسالم واحد نجفآباد،
tabibi890@gmail.com

*** استاديار دانشكده حقو ا الهیا

و معارف اسالم دانشگاه آزاد اسالم واحد نجف آباد
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عملیا روان مشركان بسایار گساترده و شاامل اتهاام و تهمات هااي گونااگون،
طعنه زن  ،تطمیع ،تيدير ،تشجیع ،تحريك ،تهديد  ،فريب ،شايعه ،تحريف ،تفرقه افكن ،
ترور ،اعمال رو هاي خشونتبار و  ...بوده است.
در نوشتار حاضر به پديده جنگ روان كه اخص از عملیا روان است پرداختاه
و سپس به عملیا روان  ،تارييچه و رابطه آن دو با هام و بیاان مصااديق از جناگ
وعملیا روان و بررس احكام فقه وحقوق آن از منظر فقه اسالم مورد بحا و
بررس قرار گرفته است.
اينكه آيا جنگ و عملیا روان و اقداما جنگ بر اخرار ،اطالعا  ،ترلیغاا و
رسانه ها ،از منظر اسالم و پیامرر ( ) و فقه اسالم كاربرد دارد يا نه و اگر دارد ،چگونه
و در چه مواردي و با چه اب ار ،رو ها و تكنیك هاي ؟ باه عراار ديگار آياا اصاو ا
پديده جنگ و عملیا روان در تاريخ اسالم وجود داشته است يا ناه؟ ايا در حاال
است كه گاه تصور م شود عملیا روان يا جنگ روان اقدام است كه متجااوزان و
مهاجمان آن را اعمال م كنند نه كسان كه مورد تجاوز قرار م گیرند و نیاز به دفاع از
خود و متعلقاتشان را دارند..
واژگان کلیدی:

عملیا روان  ،جنگ روان  ،فقه امامیه ،جاسوس  ،ترور.
جنگ و عملیات روانی
 .1جنگ روانی
 .1-1تاریخچه جنگ روانی

با نگاه گذرا به تاريخ م توان به اي نكته پ بارد كاه جناگ روانا از هماان اوايال
خلقت بشر وجود داشته است ول هر انادازه تااريخ بشار از گذشاتههااي دور فاصاله
م گیرد و به عصر ارتراطا
روان اف وده م

ن ديك م شاود ،بار ابعااد گساتردگ و پیچیادگ جناگ

گردد.

نيستی كس كه اصطالح جنگ روان را بهكار بارد ماورو و تحلیالگار نظاام
بريتانیاي بنام «فولر» بود كه در ساال 0291م چنای اصاطالح را وارد فرهناگ لغاا
كرد .اي اصطالح در ژانويه 0291م براي اولی بار وارد ادبیا

آمريكا شد و اولی بار در

پیوست فرهنگ بی الملل «وبستر» بهكار رفت (ايليان پور ،عردالله  ،0131 ،ص.)93
نمونه هاي تاريي فراوانا در اساتفاده از ايا ناوع جناگ وجاود دارد .اساتفاده
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يونانیون از «اسب تراوا» در تصرف تراوا را م توان از اي جمله برشمرد .ساازمانهااي
نظام نی بهطور وسیع در جنگ هاي جهان اول و دوم به شاد

ايا جناگ را ماورد

استفاده قرار دادهاند (متفكر ،0136 ،ص  .02نصر ،0130 ،ص ، 32ايليان پور ،ص.)94
 .2-1تعریف جنگ روانی

جنگ روان بنا به نگر هاي ميتلف تعاريف ميتلف دارد از جمله:
 -0جنگ روان استفاده برنامهري ي شده از ترلیغا و ساير اعمال است كه قرل از هار
چی با هدف تأثیر بر نظرا  ،احساسا  ،مواضع و رفتار جوامع دشم  ،ب طرف ،يا دوسات
و به شیوههاي خاص دستیاب به اهداف مل صور م گیرد (نصر ،0130 ،ص.)38
 -9مجموعه اقداما يك كشور به منظور اثرگذاري و نفوذ در عقايد و رفتار دولاتهاا
و مردم خارج در جهت مطلوب كه با اب ارهاي غیر از اب ارهاي نظام  ،سیاسا  ،اقتصاادي
انجام م شود .در اي میان جنگ ترلیغات رك اساس جنگ روان است.
 -1طیف وسیع از فعالیتها نظیر ترور و خشونت نمادي را كه به منظور ارعاب
يا ترغیب ميالفی طراح م شوند ،در برم گیرد.
 -9شكل دادن به نگر هاي عموم ملت است و آن را طیف وسیع از فعالیتها
و اقداما

سیاس  ،نظام و حت جنگ و گري چريك و ديگر اقداما

شره نظاام در

مناطق پشت جرهه دشم تشكیل م دهد.
از جمعبندي نظريههاي فو م توان ،جنگ روان را به ايا شاكل تعرياف كارد:
«استفادۀ برنامهري ي شده از ترلیغا
مطروعا

به وسیلۀ عوامل آشكاري همچون راديو ،تلوي يون،

و ماهوارهها ،اينترنت و فضااي مجاازي و ...و عوامال پنهاان مانناد شاايعه،

جاسوس  ،ترور و ...به منظور تحريف عقايد ،تضعیف روحیۀ مردم ياا ارتاش دشام و
ب اعترار كردن انگی هها و كاست از اقتدار حكومت ميالف (متفكر ،0136 ،ص.)03
 .3-1نمونههایی از جنگ روانی دشمن علیه پیامبر ( )

دشمنان اسالم در موارد و مقاطع ميتلف مقابله با اسالم از حربه جناگ روانا اساتفاده
م كردند .در اي نوشتار ،به اختصار برخ از شیوههاي جنگ روان در صدر اساالم را
بیان م

كنیم.

در جنگ اُحد مشركان براي در هم شكست روحیه سپاه اسالم به دروغ فريااد سار
دادند كه پیامرر ( ) كشته شده است (اب اثیر ،0140 ،ج  ،4ص.)084
با ظهور اسالم در مكه كه مرك جاهلیت عرب محساوب ما شاد ،تقاابل ناو در
پیامرر ( ) علن انجام نگرفته بود ،كفاار چنادان

تاريخ شكل گرفت .تا زمان كه دعو

توجه به برنامههاي ايشان نداشتند؛ ول پس از دعو

آشكار ،جنگ روان نظاام زر و

زور نی آغاز شد .جرهه شرک و كفر از همه اب ارها و شیوههاي ممك اساتفاده كارد تاا
شايد بتواند مانع پیشرفت اسالم شود.
 .4-1نمونههایی از جنگ روانی در صدر اسالم علیه دشمن

در مقابل ،پیامرر گرام ( ) نی به بهرهگیري از اب ار و شیوههاي جنگ روانا باا هادف
هدايت انسانها به سوي سعاد
صداي دل نشی و صو

پرداخت كه به چند مورد اشااره ما شاود :اساتفاده از

زيراي قرآن ،به كار بردن اخال نیكو در برابار نامهرباان هااي

مشركان و كفار ،بشار هاي قرآن براي مؤمنان و زندگ سعادتمند آخر  ،تحرياك و
تشجیع مؤمنان ،تظاهر به قدر

سپاه اسالم به وسیله آتش روش كاردن در فاتم مكاه،

تقويت روحیه مؤمنان با سينران  ،تضعیف روحیه دشمنان ،دعاو

باه مراهلاه ،كوچاك

شمردن بتها ،تحقیر دشمنان پیشگوي هاي قرآن ،وعده عذاب براي دشم  ،رج خاوان
در جنگ ،استفاده از اشعار حماس  ،بهكارگیري پرچم ،تشاكیل يگاانهااي نظاام  ،رناگ
كردن ريش مؤمنان براي فريب دشم  ،اختالف انداخت در صف دشمنان ،فرساتادن ناماه
به سران قریلهها و كشورها ،اع ام مرلغ و قاري و( ...فرشچ  ،0139 ،ص .)92
رسول گرام اسالم ( ) در ابتداي بعثت ،هدف شديدتري هجماههااي روانا و
ترلیغات كفار قرار گرفتند .آن حضر

نی همواره مرتكر بهتري تاكتیكها و تكنیكهاي

جنگ روان در دو بعد تقويت روحیاه رزمنادگان اساالم و تضاعیف روحیاه دشامنان
بودند .الرته هیچيك از اي ابتكارا

مناف اصول اخالق و انسان و اسالم

نرودند.

 -0پیامرر اكرم ( ) با توجه به اينكه م دانستند مسلمانان از رومیان بیمناک هساتند.
گاااه دسااتههاااي از لشااكريان اسااالم را بااراي انجااام عملیااا

ايااذاي بااه ماارز روم

م فرستادند و با اي كار آسیبپذيري رومیاان را آشاكار كارده و روحیاه مسالمانان را
تقويت م

كردند.
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 -9در شب فتم مكه پیامرر اسالم دستور فرمودند لشكريان اسالم آتش فراوانا در
ارتفاعا

روش كنند تا روحیه دشم به تصور اينكه تعداد مسلمانان بسیار زيااد اسات

تضعیف گردد (مقري ي ،0991،ص.)183
 -1مسلمانان هنگام برخورد با نیروهاي دشم شعارهاي كوبنده و ميصاوص باه
خود داشتند كه هم موجب شناخت خودي از غیر خودي باود و هام موجاب تضاعیف
روحیه دشمنان م گرديد .شعارهاي ؛ مانند شعار اَمِت ،اَمِت (بمیران ،بمیران) ،احد احاد
و شعار اهلل اكرر در جنگها داده م شد.
 -9در غ وه خند پیامرر ( ) فردي را به داخل قوم يهود فرساتادند تاا آنهاا را از
ادامه جنگ با مسلمانان منصرف سازد (مقري ي ،0991،ج ،0ص.)946
 -5با مطالعه در سنت نیر م توان روايا
مهمتري ابواب و روايا

زيادي جهت تأيید مطلب ذكار كارد .از

اي بيش روايات است كه حاك از جواز بهكار بردن خدعاه

در جنگ است« :الحرب خدعه» و جنگ روان از مصاديق بارز «خدعه» است.
از ديدگاه فقه اسالم  ،خدعه در جنگ جاي م باشد .عالماه حلا ( ) در كتااب
«تذكره» و «منته » بر اي مطلب ،ادعاي اجماع نموده است (نجف  ،0169 ،ص.)31
روايات كه علماي اسالم جهت جواز خدعه در جناگ ،بادان اساتد ل نماودهاناد
گوياي جواز جنگ روان است .از جمله اي روايا

حديث است كه عالماه حلا ( )

از منابع اهل سنت نقل م كند كه مربوط باه رويااروي حضار

علا ( ) بااعمروب

عردود در جنگ اح اب (خند ) م باشد:
عامه روايت كردهاند كه چون «عمروب عردود» با عل ( ) روبارو گشات ،گفات:
م اي امررا دوست ندارم ،اي پسر برادرم ،امام عل ( ) فرمود :اماا ما ماايلم ،آنگااه
عمرو غضرناک شد و به سوي امام روان گردياد .اماام علا ( ) گفات ما باه میادان
نیامدهام كه با دو نفر بجنگم پس عمرو متوجه جاانر شاد «غاافلگیر شاد» آنگااه اماام
جست زد و به او ضربهاي وارد كرد عمرو گفت به م خدعه زدي و امام فرمود جناگ
خدعه است .روايت ديگري است از امام صاد ( ) كه رسول خدا ( ) در جنگ خند
فرمودهاند« :جنگ خدعه است و هرچه م خواهید در جنگ بگويید» ،و اي روايات ،از
جمله مهمتري مستندا

جنگ روان در منابع رواي م باشد.

روايت ديگري كه ناظر به جنگ روان مسلمی بر علیه دشام ما باشاد ساين
است از امام عل ( ) در جنگ صفی كه در راستاي تقويت روحیه خاودي و تضاعیف
روحیه دشم است :عدي اب حاتم گويد :عل ( ) زمان كه در جنگ صفی با معاويه
برخورد نمود صدايش را بهقدري بلند كرد كه اصحابش م شانیدند و فرماود :باه خادا
قسم معاويه و يارانش را م كشم سپس در پايان سي درحال كاه ما ن دياك ايشاان
بودم ،با صداي آهسته فرمودند انشاءاهلل ،آنگاه م گفتم اي امیرمؤمنان شما برگفته خاود
سوگند ياد كرديد ،و در پايان به خواست اله مقید كرديد ،منظورتان چیست؟ حضار
فرمود« :جنگ خدعه است و م در ن د مؤمنی دروغگو نیستم ،خواستم با ايا ساي
اصحاب و ياران خويش را تحريض و تشويق نموده تا سُست نشاوند» (نجفا ،0169 ،
ص.)31
 .2عملیات روانی
 .1-2تاریخچه عملیات روانی

قدمت بهكارگیري عملیا

روان به ه اران سال پیش باز م گردد ،از آنجا كه اي قریال

عملیا ها در سرتاسار تااريخ و در طیاف وسایع از بحارانهاا و تهديادهاا صاور
پذيرفتهاند ،زم است تعريف دقیق از آنها صور
واژه «عملیا

بدهیم (ذوالفقاري ،0129 ،ص.)94

روان » نیا در اوايال  0298آن توسا كاپیتاان «ام .زاچارياا » در

طرح عملیات منتسب به تشديد محاصره ژاپ توس نیروهااي دريااي آمريكاا باهكاار
گرفته

شد.

اي واژه بار ديگر در سال  0280استفاده شد ،يعن زمان كاه دولات تاروم ياك
كمیته راهرردي بی سازمان را دوباره نام گذاري كرد و آن را «كمیته هماهنگ عملیاا
روان » نامید .هر چند در سال  0280ارتش آمريكا تحول در اي اصطالح ايجااد كارد،
اما تا دهه  0261اصطالح عملیا

روان  ،همچون جناگ روانا  ،باهعناوان اصاطالح

فراگیر بهكار برده م شد (مرادي ،0136 ،ص.)01-09
در اي دهه ضم گستر
روان  ،به واژه جديد عملیا

عالقه نسرت به اي پديده بعد از جنگ ،اصطالح جنگ
روان تغییر يافت (بیابان نورد ،0139 ،ص.)099

اما برخالف نو بودن اي واژه ،عملیا روان  ،علم هم اد بشر اسات .داساتان فرياب
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حضر آدم توس شیطان كه در نهايت به اخراج حضر آدم از بهشت منجار شاد را نیا
م توان اولی مصدا عملیا
و يا هجمههاي عملیا
شهاد

آن حضر

روان به حساب آورد (جنیدي ،0132 ،ص.)94
عل ( ) باه حادي باود كاه پاس از

روان علیه حضر

در محراب ،عدهاي با تعجب م پرسیدند :مگار حضار

علا ( )

نماز م خواند كه در محراب شهید شده است؟! (متفكر ،0131 ،ص.)98
 .2-2تعریف عملیاتروانی

در خصوص عملیا
 -0حمال

روان تعاريف گوناگون ارائه شده است كه عرارتند از:

ترلیغات شديدي است بی دو دولت يا دو گروه از دولتهاا (باباائ ،

 ،0162ص.)169
 -9استفاده دقیق و طراح شده از ترلیغا

و اب ارهاي مرباوط باه آن ،كاه هادف

اصل آن تأثیرگذاري بر عقايد ،احساسا  ،تمايال

و رفتار دشم  ،گروه ب طرف و ياا

گروههاي دوست است ،تا موجب پیشرفت مقاصد امنیت مل مجري شاود (قهرماانپور،
 ،0121ص( ،)409محمدنژاد و نوروزي ،0143 ،ص.)009
 -1عملیا

روان  ،عملیات است كه براي انتقال اطالعا

و نشاانههااي برگ ياده

شده با هدف تأثیرگذاري بر هیجانها ،انگی هها ،استد ل عین مياطران خاارج  ،رفتاار
دولتهاي بیگانه ،سازمانها ،گروهها و يكايك افراد طرحريا ي ما شاود (ذوالفقااري،
 ،0129ص.)94
 .3-2عملیات روانی قریش در برابر پیامبر اسالم ( )

ب ترديد ،تاريخ اسالم پُر است از دهها مثال زناده و محكام ،و بهتاري مثاال ايا امار،
ماجراي است كه ساعت پس از انتشار خرر رحلت حضر

رساول ( ) رو داد .كفاار،

اي خرر را دستاوي قرار دادند ،شروع به آغاز جنگ روان بر ضد مسالمانان كردناد و
مدع شدند كه اسالم پايان يافته و ديگر رهراري باراي آن يافات نيواهاد شاد .كفاار،
همچنی به نشر شايعههاي خریثانهاي بی مسلمانان پرداختند و ما گفتناد «اگار محماد
پیامرر بود ،ب شك در بی شما باق م ماند و نم مرد» شد

اي جنگ سارد باه آنجاا

رسید كه عمر ب اليطاب وحشتزده و درحال كاه شمشایر خاود را از غاالف بیارون

كشیده بود ،از خانه بیرون رفت و كفار را كه از مرگ محمد ( ) هیجانزده شاده بودناد
به گردن زدن تهديد كرد .كار با گرفت و مردم دچار اضطراب شدند و ن ديك بود كاه
عقیده برخ مسلمانان دچار ت ل ل شود و كفار ،از اي فتنه ب رگ مسرور شاده بودناد،
ابوبكر مداخله كرد و غائله را با خطره مشهور خود خاتماه داد؛ در ايا خطراه ،پاس از
حمد خدا و درود بر فرستاده او گفت« :اي مردم ،هر كاس محماد ( ) را ما پرساتیده،
بداند كه محمد ( ) مرده است و هر كس كه خدا را م پرستد ،بداند كاه خداوناد زناده
است و نم میرد (نصر ،0130 ،ص.)81
نمونه ديگر جنگ صفی است كه بی عل ب اب طالب ( ) و معاويه در گرفت و
در آن معاويه سع داشت عل ( ) را شكسات دهاد و از او باه سارب عا ل ن ديكاان
عثمان از مسئولیتهايشان ،انتقام بگیرد .وقت كه دو لشاكر باا يكاديگر درگیار شادند،
ن ديك بود كه جنگ به شكست معاويه تمام شود« ،عمروب العاص» ،كه شيص سیاسا و
حیلهگر بود ،به معاويه پیشنهاد كرد كه مسلمانها قرآنها را بر سر نی ه كنند و هلهلاه كناان و
تكریرگويان ،خواستار تحكیم و حل قضیه از طريق صلمآمی شوند .به ايا صاور  ،عمارو
ب العاص ،معاويه را از شكست قطع نجا

داد (نصر ،0130 ،ص .)89-88

 .3رابطه جنگ روانی و عملیات روانی

روان م دانناد؛ چاون عملیاا

جنگ روان را اخص از عملیا

روانا عرارتسات از

جنگهاي روان و ديگار فعالیاتهااي روانا و اعماال سیاسا  ،نظاام  ،اقتصاادي و
ايدئولوژيك ؛ كه به منظور ايجاد زمینه مساعد در احساسا

حا

و رفتار گاروههااي

مورد هدف به منظور نیل به هدفهاي مل طرحري ي و اجرا م شود.
اما جنگ روان  ،اقداما

روان باه منظاور نفاوذ عقاياد ،احساساا

و رفتارهااي

گروههاي مورد نظر م باشاد و اصاو ا هادفهااي ملا را در زماان جناگ ،پشاتیران
م نمايد (متفكر ،0136 ،ص .)03
 .4اهداف عملیات روانی

هدف عملیا

روان القاي غم ،القاي يأ

و ناامیدي ،ايجااد رعاب و وحشات ،ايجااد

بدبین به نظام و مسئولی  ،اف ايش نگران و اضطراب در مردم ،ترور شيصایت ،ايجااد
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فضاي ناسالم اجتماع  ،ايجاد تفرقه در میان مردم ،از بی باردن وحاد

و يگاانگ در

بی مردم و ...است.
 .5ابزارها و تکنیکهای عملیات روانی

در عملیا

روان اب ارهاي زيادي وجود دارد كه هر كدام ممك است تأثیر خاصا بار

جامعه مياطری داشته باشد .به همی دلیل كارشناسان عملیا
تحصیال

جامعه مياطب ،وضعیت معیشت و مشاكال

روان بايد عوامل مانند

اقتصاادي ،شاراي فرهنگا ،

سیاس  ،اجتماع و نی وضعیت امنیت و روان جامعه هدف را به خوب ماورد مطالعاه
قرار داده باشد (قهرمانپور ،0121 ،ص.)409
زم به ذكر است تاكتیكها و رو هاي عملیا
در حال گستر

روان همگام با مطالعاا

جدياد

م باشد .ازاي رو م توان به مواردي از جمله :ارعاب ،تطمیع ،تيادير،

تشجیع ،تحريك ،تهديد ،فريب ،شايعه ،تحريف ،تفرقهافكن  ،ترور و ...اشاره نمود.
ترلیغ ،سي پراكن  ،جاسوس  ،القااي تار

و رو هااي خشاونتباار ،شاكنجههاا،

سالحهاي آتشزا و میكروب  ،مسموم كردن مناطق مسكون  ،انواع گوناگون اتهاما نسارت
به قرآن و پیامرر ( ) و ....نی از ديگر موارد و مصاديق جنگ و عملیا

روان است.

 .6مصادیق عملیات روانی

از گذشته دور تا به امروزه ابزارها و تكنیكهااي ماورد اساتفاده در عملیاا

روانا ،

فراون بوده ول در اي نوشتار ،به برخ از موارد آن اشاره و از نظر فقه و حقوق باه
آن پرداخته م شود.
جاسوسی

جاسوس و تجسّس تفتیش از باط امور م باشد و بیشاتر در ماورد اماور شار باهكاار
م رود و منظور از جاسو

هم كس است كه صاحب اسرار شر م باشد (اب منظاور،

 ، 0913ج ،9ص .)931اي ا موضااوع از گذشااتههاااي دور تاااكنااون توساا افااراد و
حكومتها بهطور فردي و گروه و گاه سازمانيافته در ابتدا باه شاكل معماول نظیار
فرستادن افراد در بی سپاه دشم به منظور كسب خرر و بعدها پیچیدهتار و باهصاور

كار سازمانيافته و شركهاي گستر

يافته است .در سایره جنگا پیاامرر اكارم ( ) نیا

مصاديق متعددي از تجسّس وجود داشته است.
در عصر حاضر جاسوس بهعنوان ياك مسائله پیچیاده و مرماوز و كاار شاركهاي
گسترده در دستور كار كشورهاي استكراري و سلطهجو قرار دارد تا از اي طرياق اقادام
به كسب اخرار و اطالعا

از ساير دولتها و ملتهاا در حاوزههااي ميتلاف نظاام ،

فرهنگ  ،اقتصادي ،سیاس  ،اجتماع و ...نمايند ،فراتر از آن نیا در حاال حاضار ،ايا
موضوع حت در حوزه فردي و نظام خانوادگ ورود نموده و بعضاا با انجام برنامههااي
طراح شده موجب تيريب روان و امنیت جامعه گشته و از اي طريق زمیناه سالطه و
دخالت در امور داخل ملتها و دولتها را عملیات نموده اسات .اماروز جاسوسا و
تجسس ،وسیلهاي است در خدمت ايادي استكرار تا از اي طريق زمینه بروز جنگهاا و
عملیا هاي روان در جوامع بشري گردد.
 .1-6معنا لغوی و اصطالحی تجسس
 .1-1-6معنای لغوی جاسوسی

جاسوس و تجسّس از ريشۀ «جسّ يجسّ» بوده و بهمعناي حس كردن با دسات باراي
شناساي چی ي م باشد (محقق ، 0169 ،ج ،8ص .)066و تجسّس تفتایش از باواط
امور م باشد و بیشتر در مورد امور شر بهكار م رود و منظاور از جاساو
است كه صاحب اسرار شر م باشد .و جاسو

هام كسا

همان عی است كه به تجسّس از اخرار

م پردازد (اب منظور ، 0913 ،ج ،9ص.)931
براي جاسو

در لغت عرب از سمّاع هم استفاده م شود (يوسف موسا ،0901 ،

ج ،0ص.)818
عسقالن در فتم الراري دلیل اينكه گاه به جاي «جاساو » تعریار «عای » آورده
م شود اي گونه تحلیل م آورد كه وجهتسمیۀ جاسو
عمل جاسو

به عی از اي بااب اسات كاه

در واقع با چشم م باشد و اهتمام اصل او رؤيت م باشد چنانكه گوي

تمام بدن او چشم شده باشد (عسقالن  ،ب تا ،ج ،6ص.)096
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 .2-1-6تعریف اصطالحی جاسوسی

جاسو

كس است كه اخرار و اطالعا

كس يا مؤسسهاي و ياا كشاوري را ميفیاناه

گرد آورد و به شيص يا مؤسسه و يا كشور ديگاري اطاالع دهاد (معای  ،0120 ،ج،0
ص.)0916
برخ از فقها نی آن را چنی تعريف كردهاند:
«تجسس بیشتر در كشف امور پنهان استعمال م شود كه انسانها راض به كشف
آن نم باشند .جاسو

كس است كه امور نهان ماردم را بداناد و پنهاان هااي ماردم

بیشتر نقاط ضعف و رفتارهاي ناپسند آنهاست كه آشكار شدن هر يك از آنها موجب
كوچك و پست آنان م شود» (سرحان  ،0141 ،ص.)613
 .2-6تجسس در قرآن و روایات
 .1-2-6واژه تجسس در قرآن

خداوند در سورۀ حجرا

آيه  09صريحاا تجسّس را تحريم كرده و اي گونه م فرماياد:

«اي كسان كه ايمان آوردهايد از بسیاري از گمانها اجتناب كنید زيرا بعض از ظا هاا
گناه است و تجسّس نكنید الرته كراهت و نفر

دارد و تقواي اله پیشه كنید چه آنكه

خداوند بسیار توبهپذير و مهربان است».
در قرآن كريم اي واژه تنها يك بار ،به صور «و تجسّسوا» ،آمده است (حجرا .)09،
مفسران ذيل آيه «وَ تجسّسوا» مراد از تجسّس را چنی بیان كردهاند« :تفتیشِ اسرار
و امور ميف مؤمنان و در جستوجوي عیبها و لغ

هااي ماردم باودن» (طررسا ،

 ،0908ج ،8ص .)014
و نی گفته شده است كه «تترع و تفحص از امور ميف و مستور مردم براي اطاالع
يافت از آنها» (طراطراي  ،0919 ،ج  ،03ص .)191
قرطر نی درباره معناي آيۀ شريفه م گويد:
«معناي آيه اي است كه آنچه از مسلمانان بر شما ظااهر اسات ،بگیرياد و درباارۀ
اسرار و عورا

آنها جست وجو نكنید؛ يعن هیچيك از شما از عیب بارادر

بعاد از

آنكه خداوند آن را پوشانده ،فحص و جست وجو نكند تا بر او آشاكار شاود (قرطرا ،
 ،0918ج ،06

ص.)119

 .2-2-6تجسس در روایات

در منابع حديث  ،روايات دال بر نه از ارتكاب فعال جاسوسا و تجسّاس نقال شاده
است كه در مذمت و قرم جاسوس و تجسّس و نه از آن تصريم دارند كه عرارتند از:
يك :روايت مروي از معصوم ( ) كه دال بر تحريم تجسّس حوزۀ خصوص افاراد
است روايت زير م باشد« :ان لم اومر ان اشاق عا قلاوب الناا

و اشاق بطاونهم»

(محمدي ري شهري ، 0911 ،ج ،9ص.)99
در اي روايت معصوم م فرمايد :م مأموريت ندارم تا از عقايد و حب و بغض و
نیتهاي مردم تفتیش و از رازهاي آنها تحقیق كانم بلكاه ما باه ظاواهر حاال ماردم
قناعت م كنم و تفتیش از پنهان هاي اعمال و اقوال و عقايد و نیا
جائ نم دانم .براي اسا

ماردم را بار خاود

مكلفی ديگر نی جواز ورود باه حیطاه خصوصا افاراد را

نداشته و بايد به ظاهر حال ديگران اكتفا كنند.
دو :حديث كه در اي مجموعه م تواند ماورد اساتفاده قارار گیارد حادي

مرسال و

ضعیف زير از منابع اهال تسان ما باشاد« :ايااكم والظا فاان الظا الكاذب الحادي

و

تحسّسوا و تجسّسوا» (نیشابوري ،ب تا ،ج ،1ص( ،)94محمادي ريشاهري ،0139 ،ج،9
ص )493پیامرر اكرم ( ) فرمودهاند :شما را از ساوءظا  ،برحاذر ما دارم .هماناا ساوءظا
دروغتري كالمهاست .تجسّس و تحسس نكنید» .اي روايت ،نه تنهاا از تجسّاس و تفتایش
در امور باطن و پنهان مردم نه كرده است ،بلكه «تحسس» (با حاء) ،يعن گاو دادن باه
سينان ديگران را در مورد امور ظاهري افراد نی نه

كرده است.

سه :امام جعفر صاد ( ) در روايت از رساول اكارم ( ) نقال شاده اسات كاه آن
حضر

فرمودهاند:

اي كسان كه با زبان ،اسالم آورده ،ولا ايماان در قلابهايتاان پابرجاا نشاده اسات!
مسلمانان را مذمت نكنید و درپ عیوب و امور پنهان شان نراشید ،پس هر كس امور پنهاان
مسلمانان را پیگیري كند و آشكار ساازد ،خداوناد اماور پنهاان و زشات هااي او را آشاكار
خواهد ساخت ،و هر كس كه خداوند امور پنهان او را آشاكار ساازد رساوايش ما كناد،
هرچند كار زشت را در گوشه من لش انجام داده باشد (كلین  ،0914 ،ج ،9ص.)188
همچنی در حديث از رسول خدا ( ) از گو

دادن باه مكالماا

شيصا افاراد

بررسي واکاوی فقهي و حقوقي عمليات رواني 95

بهعنوان مصداق از تجسّس منع شده است« :كس كه به سي و مكالما
م كند درحال كه آنها از اينكه كس به گفتاه آنهاا گاو
قیامت در گو

افراد گاو

دهاد كراهات دارناد ،روز

او سرب گداخته رييته م شود (حوي ي ،0131 ،ج ،8ص.)21

 .3-6انواع تجسس و تبیین حکم آن

سه نوع تجسّس با احكام جداگانه را م توان از هم بازشناخت :تجسّس اماور شيصا ،
امور اجتماع و فعالیتهاي دشم

.

 .1-3-6تجسّس در امور شخصی

مراد از امور شيص  ،اموري است كه باه حاوزه فاردي و خاانوادگ شايص مرباوط
م شود ،نه حوزۀ اجتماع يا سیاس  .در جوامع بشري و زندگ هاي اجتمااع گرچاه
هر فردي عضوي از جامعه است ،ول براي خود حوزۀ شيص دارد كاه باه مناسارا
فردي او يا او با خانوادها

مربوط م شود و از اطالع ديگران ،يعن غیار خاود و اهال

خانوادها  ،از آنها كراهت دارد.
 .2-3-6حکم فقهی تجسّس در امور شخصی دیگران

خداوند متعال در سورۀ حجرا

آيه  09صريحاا تجسّاس را تحاريم كارده و ايا گوناه

م فرمايد« :اي كسان كه ايمان آوردهايد از بسیاري از گمانها اجتناب كنید زيرا بعضا
از ظ ها گناه است و تجسّس نكنید الرته كراهت و نفر

دارد و تقواي اله پیشه كنید

چه آنكه خداوند متعال تحقیقاا بسیار توبهپذير و مهربان است».
جاسوس مسلمان علیه مسلمانان ،حرام و موجب ثرو

تع يار اسات ،هار چناد

امام ( ) م تواند او را عفو كند (حل  ،0901 ،ج ،0ص.)818
 .3-3-6نهی از تجسّس در احوال مردم

علّامۀ طراطراي تجسّس را بهمعناي پ گیري و تفحّص از اموري م داناد كاه ماردم عنايات
دارند پنهان بماند و فرد آنها را پا گیاري كناد تاا خراردار شاود (طراطرااي  ،0919 ،ج،03
ص .)939مرحوم طررس نی از آنجاي كه تجسّس را ناظر به امور شارع ما داناد نها از
تجسّس را ناظر به عیوب مسلمانان تفسیر م نمايد (طررس  ، 0916 ،ج ،2ص.)014

و لذا مرحوم طررس آيه را اي گونه معنا م نمايد« :دنرال عیوب مسلمانان نگردياد
و در اي مقام برنیايید كه اموري را كه صاحرانش م خواهند پوشیده باشاد تاو آنهاا را
فا

كن ».
وهره زحیل هم در تفسیر خود تجسّس را بهمعناي بح

از عیوب مسالمی و كشاف

آنچه م پوشانند و اطالع از اسرار مسلمی م داند (زحیل  ، 0903 ،ج ،96ص .)988
امام خمین ( ) م فرمايند :هیچكس حق ندارد به خانه ياا مغاازه و ياا محال كاار
كس بدون اذن صاحب آنها وارد شود و يا كس را جلب كند يا به نام كشف جرم ياا
كشف مرك گناه و جرم ،هرچند ب رگ باشد ،شنود بگذارد و يا دنرال اسرار مردم باشاد،
تمام اي ها جرم و گناه است .و مرتكری امور فو مجرم و مستحق تع ير خواهناد باود
و برخ از آنها موجب حد شرع م باشند (خمین  ، 0160 ،ج ،04ص.)091
 .4-3-6تجسّس در امور اجتماعی

نوع ديگر تجسّس ،تجسّس در امور اجتماع و عموم اسات .اماور اجتمااع عراار
است از امور مربوط به مشااغل ،اصاناف ،شاركتهاا ،ساازمانهاا ،نهادهاا ،كاركناان و
دولتمردان و هر مجموعهاي كه شأن اجتماع دارد .هدف از اي ناوع تجسّاس ،كساب
اطاالع از چگااونگ عملكارد اجتماااع افااراد ،نهادهاا و سااازمانهاسات تااا طرااق آن،
راهكارهاي براي اصالح اماور اجتمااع ماردم ارائاه و از فعالیات مفسادان اجتمااع
جلوگیري شود.
 .5-3-6حکم اخالقی تجسّس در امور اجتماعی

حكم تجسّس در امور اجتماع يا به عرار

بهتار «بازرسا » و «نظاار » ،بناابر دلیال

عقل و برخ روايا  ،جواز و حت وجوب است .مرناي حكومت و قدر

حاكمان را

چه خدا بدانیم و چه جامعه و قرارداد اجتماع  ،شك نیست كه وظیفه حاكم ،محافظت
از مردم خويش در برابر خطرهاي است كه ممك است جان و مال آنها را تهديد كناد
و نظم و امنیت اجتماع را بر هم زند .بنابراي  ،حاكم و دولت بايد بر تمام سازمانها و
نهادهاي اجتماع نظار

داشته و مراقب باشد كاه آنهاا علیاه حقاو ماردم و امنیات

اجتماع اقدام نكنند .بنابراي  ،بازرس در كار آنها واجب و ضروري است.
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د يل رواي بر جواز يا وجوب اي كار ،كم نیست .بناا بار حاديث از اماام رضاا ( )،
پیامرر اكرم ( ) ،هنگام كه لشكري گسیل ما داشات ،افاراد مطمئنا هماراه فرماناده
م فرستاد تا كارهاي او را زير نظر داشاته باشاند و باه پیاامرر ( ) گا ار

دهناد (حار

عامل  ،0912 ،ج ،00ص.)99
حضر

عل ( ) در فرمان خود به مالك اشتر نيع  ،دستور داده است كه فق به

گ ينش دولتمردان صالم اكتفا نكند ،بلكه با كمك مأموران ميفا  ،اعماال آناان را نیا
زيرنظر بگیرد (سرحان  ،0164 ،ص.)699
 .6-3-6تجسّس در امور دشمنان

نوع ديگر تجسّس ،تجسّس در امور دشمنان حكومت و ملات اسات؛ يعنا گاردآوردن
اطالعا

درباره دشمنان و ميالفان نظاام ،از قریال منافقاان و جاسوساان و گاروههااي

ميف  ،چه در داخل كشور و چه در خارج از آن ،براي اطالع از فعالیتهاا ،نقشاههاا و
طرحهاي عملیات آنها تا بتوان در موقع مناسب ،واكنش نشان داده ،نقشههااي آنهاا را
نقش بر آب نموده و از ملت و میه خود دفاع كرد.
به نظر فقهاي شیعه و اهل سنت ،هرگاه كس در پ تجسس از درون من ل ماؤم
برآيد ،صاحب من ل حق دارد وي را از اي كار بازدارد و اگر تجسسكننده كار خاود را
ادامه دهد ،صاحريانه مجازاست با پرتاب سنگري ه وي را از اي كار منع كناد .باه نظار
بسیاري از فقها ،اگر اي كار منجر به جراحت و حت مرگ اي شيص شاود ،صااحب
خانه ضام نیست (حر عامل  ،0912 ،ج ،92ص.)61
 .7-3-6حکم فقهی تجسّس در امور دشمنان

هیچ شك در مورد جواز اي نوع تجسّس نیسات .جناگ ماورد خاصا اسات كاه اخاال
خاص خود را دارد و بسایاري از اعماال ،مثال دروغ ،فرياب ،قتال كاه در شاراي عاادي در
خصوص افراد ديگر كه دشم ما نیستند ،غیر اخالق و حرام است ،در جنگ جاي م شوند.
جاسوس كردن علیه كفار ،به نفع مسلمانان جااي اسات و بناابر تصاريم برخا ،
جاسو

از غنايم نی سهم م برد (نجف  ، 0911،ج ،90ص.)910

در سیره جنگ پیاامرر اكارم ( ) نیا مصااديق متعاددي از تجسّاس وجاود دارد.

حضر

عل ( ) داستان از پیامرر اكرم ( ) نقل م كنند كه پیاامرر باه ايشاان و زبیار و

مقداد امر كردند كه به مكان بروند .در آنجا زن در كجاوه م بینید كه نامهاي باا خاود
دارد .آن نامه را از او بگیريد .حضر

م فرمايد ما راه افتاديم و به آن نقطاه رسایديم و

زن را در كجاوه يافتیم .گفتیم ناماهاي را كاه هماراه داري باده .گفات :ناماهاي نادارم.
حضر

م فرمايد :م گفتم يا نامه را م دها ياا تاو را تفتایش كنایم؟ زن ناماه را از

به ي گیسوانش درآورد .نامه را خدمت پیامرر ( ) آورديم .نامهاي باود از حاطاببا
اب بلتعه به گروه از مشركان كاه در آن اطالعاات دربااره پیاامرر باه آنهاا داده باود
(محمدي ريشهري ،0139 ،ج ،9ص.)419
از ديگر موارد امر پیامرر به تجسّس ،فرستادن عرداهلل ب أب حدرد باراي تجسّاس

ب قیس جشم ؛ فرستادن سعیدب زيد به معرنیی  ،عاصمب ثابت
در جريان قتل
را به مكه (أحمدي میانج  ،0900 ،ج ،0ص ،)2فرستادن عرداللّه با جَحشاش هماراه باا
هشت ت از مهاجران براي كسب اطالعا

دربارۀ دشم  ،پیش از جناگ بادر؛ گسایل

داشت افرادي به بدر براي تجسّس از قافله قريش ده شب پیش از حركت لشكر اساالم؛
فرستادن عل ( ) و زبیرب عوام و شماري ديگر به اطراف چاههااي بادر باراي كساب
اخرار و نی گردآوري خرر براي پیامرر در اي جنگ؛ ارسال بسیسه به منطقاه بادر باراي
تجسّس از كاروان ابوسفیان؛ فرستادن انس و مؤنس ،فرزندان فضاله ،در جنگ احد براي
تفتیش از لشكر قريش؛ باق ماندن عرا ب عردالمطلب در مكه باه درخواسات رساول
اكرم ( ) براي آگاه سااخت ايشاان از اخراار قاريش و ماوارد متعادد ديگار (محمادي
ريشهري ،0139 ،ج ،9ص419؛ رحمان ستايش ،0142 ،ص.)1
در سیره جنگ پیامرر اكرم ( ) نی مصاديق متعددي از تجسس وجاود دارد كاه از
جمله آنهاست :فرستادن عرداهلل ب جحش همراه با هشت ت از مهاجران براي كساب
اطالعا

در باره دشم  ،پیش از جنگ بدر (ابا هشاام ،0990 ،ج ،9ص .)989گسایل

داشت افرادي به بدر براي تجسس از قافله قريش ،ده شب پیش از حركت لشكر اساالم
(واقدي 0903 ،ج ،0ص .)02فرستادن عل ( ) و زبیر با عاوام و شاماري ديگار باه
اطراف چاههاي بدر براي كسب اخرار و نی گردآوري خرر براي پیاامرر در ايا جناگ
(ارسال بسیسه) يا بسرسه (اب هشام ،0990 ،ج ،9ص964ا  )963باه منطقاه بادر باراي
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تجسس از كاروان ابوسفیان ،فرستادن أنس و ماؤنس ،فرزنادان فضااله ،در جناگ احاد
براي تفتیش از لشكر قريش (واقدي ،0990 ،ج ،0ص )916فرستادن نعیم با مساعود و
برخ ديگر براي تجسس از وضع بن قريظه در جنگ خند (ابا هشاام ،0990 ،ج،1
ص.)991
بنا بر روايا  ،آن حضر

به فرماندهان نظام توصیه م كردند كه ابتدا جاسوسان

(عیون) را گسیل كنند (حوي ي ،0131 ،ج ،8ص.)689
براي نمونه ،معاويه بعد از شهاد

حضر

عل  ،دو نفر را به جاسوس در كوفه و

بصره گماشت؛ امام حس ا ز ماجرا آگاه شد و ب درنگ فرمان داد هار دو را دساتگیر و
اعدام كنند ،سپس به معاويه نامه نوشت و او را به سرب كار زشات گماشات جاساو
نكوهید (ابوالفرج اصفهان  ،0911 ،ص.)11
از ديدگاه فقه  ،اگر كافر ذم براي دشام جاسوسا كناد ،پیماان ذماه شكساته
م شود (محقق حل  ،0908 ،ج ،0ص )192حت بسایاري از فقهاا چنای جاسوسا را
مستحق كیفر اعدام دانستهاند.
در صدر اسالم اشياص بهعنوان «نقیب» و «عريف» واسطه میان دساتگاه حااكم و
مردم بودند (اب منظور ،0909 ،ج ،0ص.)462
به گ ار

برخ منابع ،پیامرر را دوازده نقیب از مردم مدينه ،كه خود برگ يده بود،

از امور مردم آگاه م كردند (اب هشام ،0990 ،ج ،9ص.)38
از مجموع آنچه گفته شد م توان نتیجاه گرفات كاه حكام حرمات جاسوسا و
تجسّس داراي حد و مرز خاص بوده و بر تمام مصاديق آن نم توان حكام حرمات را
بار كرد .تجسّس در امور شيص افراد ،ممنوع و حرام است .همچنی روشا شاد كاه
تجسّس در مورد چگونگ عملكرد كاركناان دولات و رسایدگ باه شاكايا

ماردم و

مواظرت از پايمال شدن حقو آنان توس كارگ اران دولت در حقیقت تجسّس نیسات،
بلكه بازرس و مراقرت است ،ازاي رو ،نه تنها جاي  ،بلكه بناابر د ئلا چاون وجاوب
حفظ عدالت و احقا حق مردم ،وظیفه حاكم بوده و واجاب اسات .تجسّاس در اماور
دشم خارج و داخل  ،به حكم عقل و شرع ،واجب و ضروري است.

 .7سالحهای آتشزا و میکروبی

بیشتري خشونتها در جنگ زائیده سالحهاي است كاه ناه تنهاا باا كرامات انساان و
اصول عدالت ناسازگار است بلكه عرف عام حاكمیتها در عرصه شاعار آن را محكاوم
م كند .بهكارگیري سالح هاي غیرمتعارف همانند ،هستهاي ،میكروب  ،سم و شیمیاي ،
از منظر آموزههاي اسالم از جها

گوناگون ممنوع است.

آگاه از نظم درون اتمها و كیفیت تركیب و تج يه آنها ممنوع نیست ،آنچه منع
شده است سالحهاي كشتار جمع است ول بهرهبرداري صحیم از آن ،كه مورد تأيیاد
عقل و نقل است جاي است و چنانكه بعد پیشگیرانه داشته باشد نه تنها جاي بلكاه زم
است (جوادي آمل  ،0133 ،ص .)098گرچه در عصار رساول خادا ( ) و ائماه ( ) از
سالحهاي شیمیاي و میكروب و سم و هستهاي خرري نروده است تا موضاع آناان در
برابر بهكارگیري آنها مشيص شود ،لیك نمونههااي كوچاكتاري در آن زماان باوده
است كه از جها

ميتلف مشابه سالحهاي غیرمتعارف عصر حاضر است .لذا م تاوان

حكم آنها را به سالحهاي غیرمتعارف عصر حاضر تعمیم داد .ازجملاه مساموم كاردن
مناطق ،آتش زدن درختان و م ارع و خانهها ،آب بسات بار روي دشام جهات غار
كردن آنها و...
رسول خدا ( ) و ائمه ( ) به نوع در مقابل هر يك از ايا هاا موضاع گرفتناد و
استفاده از اي قریل سالحها را در آن عصر منع كردهاند.
روايت در متون دين از رسول خدا ( ) وارد شده اسات كاه بار حرمات مساموم
كردن محل سكونت دشم د لت دارد.
رسول خدا ( ) «از سم پاشیدن در مناطق مشركان نه كرده است» (طوس ،0914،
ص.)091
 .1-7نظرات فقها

نظريه منع سالحهاي كشتار جمع در صدر اسالم وجود داشته است از آنجا كاه پیاامرر
اسالم ( ) بهطور صريم و واضم از انتشار سم در سرزمی مشركان نها فرماودهاناد و
اينكه در فتواي فقهاي گذشته ،مسلمانان از كاربرد سامّ در جناگ و مساموم كاردن آب
دشم نه شده اند؛ چرا كه سمّ آثار ميرب بر محی زيسات و موجاودا

زناده دارد؛
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» ما فرماياد« :جااي اسات

شیخ طوس  ،استاد ب رگ فقهااي شایعه در كتااب «

جنگیدن با كفار با انواع اب ارهاي قتل به ج سم .پس همانا پيش سم در سرزمی آنهاا
جاي نیست» (طوس  ،0914 ،ص.)80
فتواي تحريم سالح هاي كشتار جمع مورد قرول و تأيید فقیهان بسیار زيادي واقع
شده است كه در كتب خود مطابق آن فتوا دادهاند از جمله :فقهاي ب رگ همچاون ابا
ادريس در كتاب السرائر ،اب زهره در كتاب
شهید اول الدرو

 ،عالماه حلا در الميتصار الناافع،

 ،محقق ثان در جامع المقاصد ،نظريه منع سالحهاي كشاتار

جمع را تأيید نموده و بر ممنوعیت مطلق يا حتا مشاروط باهكاارگیري ساالحهااي
كشتار جمع فتوا دادهاند (حرعامل  ،0912 ،ص.)69
براسا

همی روايت و مشابه آن كه در كلما

ائمه ( ) آماده اسات ،بسایاري از

فقها پاشیدن سم در مناطق جنگ و غیر جنگ را حرام دانستهاند.
آيت اهلل محمد صدر ،اف ون بر فتوا به حرمت مسموم كردن مناطق و بالد مشركان،
يك قدم جلو م گذارد و تصريم م كند :هرچند در روايت عنوان سم بهكار رفته است،
اما ب شك سم موضوعیت ندارد ،بلكه از نظر مالک هرگونه سالح غیر متعارف را شامل
است (صدر ،0991 ،ج ،9ص.)139
سید محمد صدر قتل كفار را به وسیله آتش ،آب و سامّ حارام دانساته و باه نظار
ايشان روايا

مانعه؛ گرچه در خصوص سم و آتش وارد شده است؛ اما همه سالحهاي

كشتار جمع را شامل م شود (صدر ،0991 ،ص.)138
اب ادريس از فقهاي است كه تصريم كرده است مقابله با دشام باا ساالحهااي
آتشزا جاي نیست (محقق كرك  ،0913 ،ج ،1ص.)138
از مجموع مراحا

حرمات مساموم كاردن منااطق مساكون مشاركان و حرمات

بهكارگیري اب ارهاي آتشزا در جنگ و همچنی با مراجعه به رساله عملیه مراجع تقلیاد
معاصر به اي نتیجه قطع و مسلّم م رسایم كاه اساتفاده از ساالحهااي غیارمتعاارف
هستهاي ،میكروب و شیمیاي  ،در انواع ميتلف آن ،از نظر تمام ماذاهب فقها اساالم،
حرام است.

 .8ترور

از گذشتههاي دور تاكنون ترور بهعنوان اب ار عملیاا

روانا در بای جواماع ميتلاف

بشري از طريق حكومتها و قدر هاي استكراري بهكار م رود .ترور با تهدياد ساع
در برانگیيت تر

و هرا

مياطب جهت تحت فشار قرار دادن او براي اطاعت دارد.

اصطالح ترور در بر گیرنده مراتب و درجا

متعدد از ايجااد نگرانا  ،دلهاره ،تار

و

قتل و حذف فی يك است .ترور ،يك تهديد است كه جهت مؤثر واقاع شادن باياد باا
سناريوي دقیق و عمل پشتیران شود .بهطور كل هر قدر اقدام تارور خشا تار باشاد
تأثیرگذاري آن در افكار عموم بیشتر خواهد بود .تكنیك ترور به منظاور دساتیاب باه
اهداف سیاس مشيص به كار برده م شود (قهرمانپور ،0121 ،ص .)498از واژه تارور
تعاريف متعددي بعمل آمده است ،آشوري ،در دانشنامه سیاس در تعريف تارور چنای
م گويد« :ترور ،در لغت ،در زبان فرانسه ،به معناي هرا

و هرا افكنا اسات .و در

سیاست به كارهاي خشونتآمی و غیر قانون حكومتها براي سركوب ميالفاان خاود
و ترساندن آنها ترور م گويند و نی كردار گاروههااي مراارزي كاه باراي رسایدن باه
هدفهاي سیاس خود ،دست به كارهاي خشونتآمی و هارا انگیا ما زنناد ،تارور
نامیده م شود» (آشوري ،0141 ،ص.)22
 .1-8تروریسم

تروريسم يك از واژههاي است كه اماروزه در ادبیاا

سیاسا جهاان كااربرد بسایار

گستردهاي يافته است .الرته درباره اي پديده و چیست آن اجماع نظري وجاود نادارد و
در اي حوزه با آشفتگ معناي روبرو هستیم.
از تروريسم تعاريف متعدد و ميتلف به عمده آماده اسات .تروريسام اصاطالح
است كه بر سر تعريف آن توافق میان حكومتها ياا تحلیال گاران دانشاگاه وجاود
ندارد ،اما تقريراا به شیوههاي گوناگون به تعریري منف بهكار ما رود تاا غالرااا اقاداما
گروههاي فرا دو لت خودساخته باا انگیا ه سیاسا علیاه جاان افاراد را توصایف كناد
(احمدي ،0130 ،ص .)313
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 .2-8ترور از نگاه اسالم

معادل واژۀ ترور در فرهنگ اسالم «فتك» است .در تاريخ طرري دربارۀ فتك آمده كاه
مسلم ب عقیل از ترور اب زياد (فرماندار كوفاه) در خاناۀ هاان  ،خاودداري ورزياد و
گفت كه رسول خدا ( ) فرموده است« :ان ا يمان قیدالفتك ،و المؤم

يفتك» (طرري،

 ،0189ج ،8ص )161يعن ايمان ،غافل كش را در بند م نهاد و ماؤم  ،هایچكاس را
ب خرر نم كشد .اي روايت در منابع شیعه و سن زيادي ،از جمله مقتال ابا ميناف،
تاريخ طرري ،تن يه األنریاء آمده است و دال بر حرمت ترور دارد.
رو

و سیره عمل رسول خدا ( ) و ائمه معصوم ( ) و شاگردان مكتب آنان نیا

اي گونه بوده است .از آن جمله حضر
قصد عیاد

مسلم در شهر كوفه اسات عریاداهلل ابا زيااد

شريك ب اب اعور از شیعیان و دوستان سایدالشاهدا ( ) را كاه در خاناه

هان ب عروه بستري بود م كند .شريك با مسلم قرار ما گذارناد مسالم پشات پارده
ميف شود و به هنگام آمدن عریداهلل ب زياد شريك ب اعور جمله «اسقن

ما

الماء» را بگويد و او بر عرداهلل حمله و كار آن جرثومه فساد را يكساره كناد .باه هنگاام
آمدن عریداهلل ،شريك ب اعور اي كلمه رم را بر زباان جااري ما كناد ،اماا از مسالم
خرري نم شود .بار دوم تكرار م كند ،خرري نم شود .سپس شعري م خواند كه صید
از قفس فرار م كند ،ول مسلم دست به ترور نم زند .عریداهلل م فهمد و فرار م كناد.
شريك از مسلم م پرسد ،چرا حمله نكردي؟ مسلم م گويد :به خااطر حادي
خدا ( ) «األيمان قید الفتك والموم

رساول

يفتك».

در تاريخ موارد ديگري وجود دارد كه سیره عملا ائماه ( ) اجتنااب از هارگوناه
ترور و عمل غافل گیرانه بوده است .از جمله علا ( ) پاس از رحلات رساول گراما
اسالم ( ) با پیشنهاد به قتل رسااندن دشامنان آن حضار

ميالفات كارد (ابوميناف،

 ،0143ص.)068
اولی كس كه در معرض ترور قرار گرفت رسول اكرم ( ) بود ،هنگام كه ساران
كفار نتوانستند ايشان را از رسالتش باز دارناد ،تصامیم گرفتناد كاه گروها از بهتاري
مرارزان قرايل مكه شرانه رسول خدا را در بستر شهید كنند كه مشیت اله چی ي ديگار
بود و واقعه لیله المریت رو داد .حضر

عل ( ) اولی شاهید تارور در صادر اساالم

است .وقت جهالت و ارتجاع نتوانست عدالت ايشان را تحمل كند ،در محراب نماز باه
رسید .مهاجر

شهاد

صدر اسالم ،هجر

رسول اكرم ( ) به مدينه ،آزار و اذيت مسلمانان توس كفار در

گروه از مسلمی به حرشه ،تحمیل جنگهاي متعادد باه رساول

خدا ،كشت شیعیان توس معاويه و جانشینانش ،شهاد

امام حسی ( ) و يارانش و....

جملگ از مصاديق ترور در صدر اسالم هستند.
نتیجهگیری

رسول گرام اسالم ( ) در ابتداي بعثت ،هدف شديدتري هجمههاي روان و ترلیغاات
كفار قرار گرفتند .در مقابل ،آن حضر

نی به بهرهگیري از اب ار و شایوههااي عملیاا

روان با هدف هدايت انسانها به سوي سعاد  ،هماواره مرتكار بهتاري تاكتیاكهاا و
تكنیكهاي جنگ روان در دو بعد تقويت روحیه رزمندگان اساالم و تضاعیف روحیاه
دشمنان بودند .الرته هیچيك از اي ابتكارا

مناف اصول اخالقا و انساان و اساالم

نرودند.

تفاو

عملیا

روان در اسالم با آنچه در جهان كفر از آن به عملیا

روانا يااد

م شود ،تفاوت است جوهري ،كه از مران عقیدت نشئت ما گیارد .برداشات جواماع
غرب از اي پديده برپايه انديشههاي «ماكیاول » استوار است ،كاه كساب پیاروزي را از
هر راه مجاز م داند .چنانچه جنگهاي قرن اخیر شاهدي بر اثرا
و نمونه بارز آن جنايا

اي مدع اسات،

مورد حمايت استكرار همچون گروههاي تكفیري و داعاش در

ممالك اسالم م باشد .برخالف آن در مقابل «مسلم با عقیال» باهعناوان رزمنادهاي
مسلمان و نايب حضر

امام حسی ( ) حاضر نیسات باا وجاود آنكاه شاراي كاامالا

فراهم است «عریداهلل اب زيااد» را در خاناه «هاان ابا عاروه» غافالگیراناه بكشاد و
م گويد« :انا اهل بیت نكرالغدر» (مطهري ،0166 ،ج ،1ص.)003
لذا از مطالب بیان شده م توان نتیجه گرفت در مكتب اسالم ،گرچاه باهكاارگیري
بعض از اب ارها و تكنیكهاي مورد اساتفاده در عملیاا

روانا  ،علیاه دشام مجااز

شمرده شده است ،اما چارچوب خاص را م طلرد .به عرار

ديگار مقیاد اسات و ناه

مطلق ،و اي امر تا جاي مجاز شمرده شده كاه باه اصاول و ارز هاا و كراماتهااي
انسان ا كه اسالم براي آن اهمیت فو العاده قائل است ا لطمهاي وارد نسازد.
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