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چکیده

از آن زمان كه جنگ بهعنوان يك پديده مورد مطالعه قرار گرفت ،عملیات رواني نیز
بهعنوان ابزاري در خدمت جنگ بوده و بدان توجه شده است.
به نظر نگارنده ،عملیات رواني مفهوم جديدي نميباشدد و مطالعه پیشدینه تاريخي
جنگ ،بیانگر آن اسدت كه عملیات رواني همزاد با آن است؛ و كمتر جنگي است كه در
آن از عملیات رواني اسددتفاده نشددده باشددد .اما نكته قابل تأمل اينكه مفهوم مزبور مانند
سداير مفاهیم در بسدتر تاريخي و همراه با تحول مقتضیات زمان و مكان ،متحول بوده،
بهطوري كه در عصدر حاضر تكنولوژي به خدمت آن درآمده ،و بر پیچیدگي آن افزوده
اسدت .درحاليكه در گذشته ابزار عملیات رواني همچون ادوات جنگي ابتدايي و ساده
بوده است.
) و قرآن در ابعاد
عملیات رواني در صدر اسالم ابتدا از سوي دشمنان پیامبر (
گوناگون و متنوعي به ويژه در طول سددیزده سددال حضددور آن حضددرت در مكه و در
پوشد تهاجمي همهجانبه و گسددترده براي نفي دعوت پیامبر اسددالم و خاموش كردن
نداي حقطلبي و عدالتخواهي او به كار گرفته شددد كه در قرآن از آن با عناويني چون
كید و مكر و  ...ياد شده است.
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عملیات رواني مشددركان بسددیار گسددترده و شددامل اتهام و تهمتهاي گوناگون،
طعنهزني ،تطمیع ،تخدير ،تشییع ،تحريك ،تهديد ،فريب ،شايعه ،تحريف ،تفرقهافكني،
ترور ،اعمال روشهاي خشونتبار و  ...بوده است.
در نوشدتار حاضر به پديده جنگ رواني كه اخص از عملیات رواني است پرداخته
و سدد به عملیات رواني ،تاريخچه و رابطه آن دو با هم و بیان مصدداديقي از جنگ
وعملیات رواني و بررسدي احكام فقهي وحقوقي آن از منظر فقه اسالمي مورد بحث و
بررسي قرار گرفته است.
اينكه آيا جنگ و عملیات رواني و اقدامات جنگي بر اخبار ،اطالعات ،تبلیغات و
رسددانهها ،از منظر اسددالم و پیامبر ( ) و فقه اسددالمي كاربرد دارد يا نه و اگر دارد،
چگونه و در چه مواردي و با چه ابزار ،روشها و تكنیكهايي؟ به عبارت ديگر آيا
اصدو ا پديده جنگ و عملیات رواني در تاريخ اسدالم وجود داشته است يا نه؟ اين در
حالي اسددت كه گاه تصددور ميشددود عملیات رواني يا جنگ رواني اقدامي اسددت كه
متیاوزان و مهاجمان آن را اعمال ميكنند نه كسدداني كه مورد تیاوز قرار ميگیرند و
نیاز به دفاع از خود و متعلقاتشان را دارند..
واژگان کلیدی:

عملیات رواني ،جنگ رواني ،فقه امامیه ،جاسوسي ،ترور.
جنگ و عملیات روانی
 .1جنگ روانی
 .1-1تاریخچه جنگ روانی

بدا نگداهي گدذرا بده تداريخ ميتوان بده اين نكته پي برد كه جنگ رواني از همان اوايل
خلقت بشددر وجود داشددته اسددت ولي هر اندازه تاريخ بشددر از گذشددتههاي دور فاصددله
ميگیرد و به عصددر ارتباطات نزديك ميشددود ،بر ابعاد گسددتردگي و پیچیدگي جنگ
رواني افزوده

ميگردد.

نخسددتین كسددي كه اصددطالر جنگ رواني را بهكار برد مورخ و تحلیلگر نظامي
بريتانیايي بنام «فولر» بود كه در سال 0291م چنین اصطالحي را وارد فرهنگ لغات كرد.
اين اصدددطالر در ژانويه 0291م براي اولینبار وارد ادبیات آمريكا شدددد و اولینبار در
پیوست فرهنگ بینالملل «وبستر» بهكار رفت (ايلخانيپور ،عبداللهي ،0131 ،ص.)93
نموندههداي تداريخي فراواني در اسدددتفاده از اين نوع جنگ وجود دارد .اسدددتفاده
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يونانیون از «اسدب تراوا» در تصدرف تراوا را ميتوان از اين جمله برشمرد .سازمانهاي
نظامي نیز بهطور وسدددیع در جنگهاي جهاني اول و دوم به شددددت اين جنگ را مورد
استفاده قرار دادهاند (متفكر ،0136 ،ص  .02نصر ،0130 ،ص ، 32ايلخانيپور ،ص.)94
 .2-1تعریف جنگ روانی

جنگ رواني بنا به نگرشهاي مختلف تعاريف مختلفي دارد از جمله:
 -0جنگ رواني اسدتفاده برنامهريزي شده از تبلیغات و ساير اعمالي است كه قبل از هر
چیز با هدف تأثیر بر نظرات ،احسداسات ،مواضع و رفتار جوامع دشمن ،بيطرف ،يا دوست
و به شیوههاي خاص دستیابي به اهداف ملي صورت ميگیرد (نصر ،0130 ،ص.)38
 -9میموعه اقدامات يك كشدددور به منظور اثرگذاري و نفور در عقايد و رفتار دولتها
و مردم خارجي در جهت مطلوب كه با ابزارهايي غیر از ابزارهاي نظامي ،سدیاسدي ،اقتصادي
انیام ميشود .در اين میان جنگ تبلیغاتي ركن اساسي جنگ رواني است.
 -1طیف وسدیعي از فعالیتها نظیر ترور و خشونت نمادين را كه به منظور ارعاب
يا ترغیب مخالفین طراحي ميشوند ،در برميگیرد.
 -9شكل دادن به نگرشهاي عمومي ملت است و آن را طیف وسیعي از فعالیتها
و اقدامات سدیاسي ،نظامي و حتي جنگ و گريز چريكي و ديگر اقدامات شبه نظامي در
مناطق پشت جبهه دشمن تشكیل ميدهد.
از جمعبنددي نظريههاي فوق ميتوان ،جنگ رواني را به اين شدددكل تعريف كرد:
«استفادۀ برنامهريزي شده از تبلیغات به وسیلۀ عوامل آشكاري همچون راديو ،تلويزيون،
مطبوعات و ماهوارهها ،اينترنت و فضددداي میازي و ...و عوامل پنهاني مانند شدددايعه،
جاسدوسدي ،ترور و ...به منظور تحريف عقايد ،تضدعیف روحیۀ مردم يا ارت

دشمن و

بياعتبار كردن انگیزهها و كاستن از اقتدار حكومت مخالف (متفكر ،0136 ،ص.)03
 .3-1نمونههایی از جنگ روانی دشمن علیه پیامبر (

)

دشدمنان اسدالم در موارد و مقاطع مختلف مقابله با اسدالم از حربه جنگ رواني استفاده
ميكردند .در اين نوشدتار ،به اختصار برخي از شیوه هاي جنگ رواني در صدر اسالم را
بیان

ميكنیم.

در جنگ اُحد مشدركان براي در هم شدكستن روحیه س اه اسالم به دروغ فرياد سر
دادند كه پیامبر (

) كشته شده است (ابن اثیر ،0140 ،ج  ،4ص.)084

با ظهور اسددالم در مكه كه مركز جاهلیت عرب محسددوب ميشددد ،تقابلي نو در
تاريخ شكل گرفت .تا زماني كه دعوت پیامبر (
توجهي به برنامههاي ايشدان نداشتند؛ ولي پ

) علني انیام نگرفته بود ،كفار چندان
از دعوت آشكار ،جنگ رواني نظام زر و

زور نیز آغاز شدد .جبهه شدرو و كفر از همه ابزارها و شدیوههاي ممكن استفاده كرد تا
شايد بتواند مانع پیشرفت اسالم شود.
 .4-1نمونههایی از جنگ روانی در صدر اسالم علیه دشمن

) نیز به بهرهگیري از ابزار و شیوههاي جنگ رواني با هدف

در مقابل ،پیامبر گرامي (

هدايت انسدانها به سدوي سدعادت پرداخت كه به چند مورد اشداره ميشود :استفاده از
صددداي دلنشددین و صددوت زيباي قرآن ،به كار بردن اخالق نیكو در برابر نامهربانيهاي
مشدركان و كفار ،بشارتهاي قرآني براي مؤمنان و زندگي سعادتمند آخرت ،تحريك و
تشدییع مؤمنان ،تظاهر به قدرت سد اه اسدالم به وسیله آت

روشن كردن در فتم مكه،

تقويت روحیه مؤمنان با سددخنراني ،تضددعیف روحیه دشددمنان ،دعوت به مباهله ،كوچك
شدمردن بتها ،تحقیر دشمنان پی گوييهاي قرآن ،وعده عذاب براي دشمن ،رجزخواني
در جنگ ،اسددتفاده از اشددعار حماسددي ،بهكارگیري پرچم ،تشددكیل يگانهاي نظامي ،رنگ
كردن ري

مؤمنان براي فريب دشدمن ،اختالف انداختن در صدف دشمنان ،فرستادن نامه

به سران قبیلهها و كشورها ،اعزام مبلغ و قاري و( ...فرشچي ،0139 ،ص .)92
رسدول گرامي اسالم (

) در ابتداي بعثت ،هدف شديدترين هیمههاي رواني و

تبلیغاتي كفار قرار گرفتند .آن حضرت نیز همواره مبتكر بهترين تاكتیكها و تكنیكهاي
جنگ رواني در دو بعد تقويت روحیه رزمندگان اسالم و تضعیف روحیه دشمنان بودند.
البته هیچيك از اين ابتكارات منافي اصول اخالقي و انساني و اسالمي
 -0پیامبر اكرم (

نبودند.

) با توجه به اينكه ميدانسدددتند مسدددلمانان از رومیان بیمناو

هسددتند .گاهي دسددتههايي از لشددكريان اسددالم را براي انیام عملیات ايذايي به مرز روم
ميفرسددتادند و با اين كار آسددیبپذيري رومیان را آشددكار كرده و روحیه مسددلمانان را
تقويت

ميكردند.
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 -9در شدب فتم مكه پیامبر اسالم دستور فرمودند لشكريان اسالم آت

فراواني در

ارتفاعات روشدن كنند تا روحیه دشدمن به تصور اينكه تعداد مسلمانان بسیار زياد است
تضعیف گردد (مقريزي ،0991،ص.)183
 -1مسدلمانان هنگام برخورد با نیروهاي دشدمن شعارهايي كوبنده و مخصوص به
خود داشددتند كه هم موجب شددناخت خودي از غیر خودي بود و هم موجب تضددعیف
روحیه دشدمنان مي گرديد .شعارهايي؛ مانند شعار اَمِت ،اَمِت (بمیران ،بمیران) ،احد احد
و شعار اهلل اكبر در جنگها داده ميشد.
 -9در غزوه خندق پیامبر (

) فردي را به داخل قوم يهود فرستادند تا آنها را از

ادامه جنگ با مسلمانان منصرف سازد (مقريزي ،0991،ج ،0ص.)946
 -5با مطالعه در سدددنت نیر ميتوان روايات زيادي جهت تأيید مطلب ركر كرد .از
مهمترين ابواب و روايات اين بخ

رواياتي اسددت كه حاكي از جواز بهكار بردن خدعه

در جنگ است« :الحرب خدعه» و جنگ رواني از مصاديق بارز «خدعه» است.
از ديدگاه فقه اسددالمي ،خدعه در جنگ جايز ميباشددد .عالمه حلي ( ) در كتاب
«تذكره» و «منتهي» بر اين مطلب ،ادعاي اجماع نموده است (نیفي ،0169 ،ص.)31
رواياتي كه علماي اسدددالم جهت جواز خدعه در جنگ ،بدان اسدددتد ل نمودهاند
گوياي جواز جنگ رواني اسدت .از جمله اين روايات حديثي است كه عالمه حلي ( )
از منابع اهل سددنت نقل ميكند كه مربوط به رويارويي حضددرت علي ( ) باعمروبن
عبدود در جنگ احزاب (خندق) ميباشد:
عامه روايت كردهاند كه چون «عمروبن عبدود» با علي ( ) روبرو گشددت ،گفت:
من اين امررا دوسددت ندارم ،اي پسددر برادرم ،امام علي ( ) فرمود :اما من مايلم ،آنگاه
عمرو غضدددبناو شدددد و به سدددوي امام روان گرديد .امام علي ( ) گفت من به میدان
نیدامدهام كه با دو نفر بینگم پ

عمرو متوجه جانبي شدددد «غافلگیر شدددد» آنگاه امام

جسدتي زد و به او ضربهاي وارد كرد عمرو گفت به من خدعه زدي و امام فرمود جنگ
خدعه اسدت .روايت ديگري اسدت از امام صادق ( ) كه رسول خدا (

) در جنگ

خنددق فرمودهاندد« :جندگ خدعه اسدددت و هرچه ميخواهید در جنگ بگويید» ،و اين
روايت ،از جمله مهمترين مستندات جنگ رواني در منابع روايي ميباشد.

روايت ديگري كه ناظر به جنگ رواني مسددلمین بر علیه دشددمن ميباشددد سددخني
است از امام علي ( ) در جنگ صفین كه در راستاي تقويت روحیه خودي و تضعیف
روحیه دشددمن اسدددت :عدي ابن حاتم گويد :علي ( ) زماني كه در جنگ صدددفین با
معاويه برخورد نمود صدداي
خدا قسم معاويه و ياران

را بهقدري بلند كرد كه اصدحاب
را ميكشم س

ميشنیدند و فرمود :به

در پايان سخن درحاليكه من نزديك ايشان

بودم ،با صدداي آهسته فرمودند انشاااهلل ،آنگاه من گفتم اي امیرمؤمنان شما برگفته خود
سدوگند ياد كرديد ،و در پايان به خواست الهي مقید كرديد ،منظورتان چیست؟ حضرت
فرمود« :جنگ خدعه اسدت و من در نزد مؤمنین دروغگو نیسدتم ،خواستم با اين سخن
اصدحاب و ياران خوي

را تحري

و تشدويق نموده تا سست نشوند» (نیفي،0169 ،

ص.)31
 .2عملیات روانی
 .1-2تاریخچه عملیات روانی

قدمت بهكارگیري عملیات رواني به هزاران سددال پی

باز ميگردد ،از آنیا كه اين قبیل

عملیاتها در سدددرتاسدددر تاريخ و در طیف وسدددیعي از بحرانها و تهديدها صدددورت
پذيرفتهاند ،زم است تعريفي دقیق از آنها صورت بدهیم (روالفقاري ،0129 ،ص.)94
واژه «عملیات رواني» نیز در اوايل  0298آن توسط كاپیتان «ام .زاچارياس» در طرر
عملیاتي منتسددب به تشددديد محاصددره ژاپن توسددط نیروهاي دريايي آمريكا بهكار گرفته
شد.

اين واژه بار ديگر در سددال  0280اسددتفاده شددد ،يعني زماني كه دولت ترومن يك
كمیته راهبردي بین سددازماني را دوباره نامگذاري كرد و آن را «كمیته هماهنگي عملیات
رواني» نامید .هر چند در سددال  0280ارت

آمريكا تحولي در اين اصددطالر ايیاد كرد،

اما تا دهه  0261اصدددطالر عملیات رواني ،همچون جنگ رواني ،بهعنوان اصدددطالحي
فراگیر بهكار برده ميشد (مرادي ،0136 ،ص.)01-09
در اين دهه ضمن گسترش عالقه نسبت به اين پديده بعد از جنگ ،اصطالر جنگ
رواني ،به واژه جديد عملیات رواني تغییر يافت (بیابان نورد ،0139 ،ص.)099
اما برخالف نو بودن اين واژه ،عملیات رواني ،علمي همزاد بشددر اسددت .داسددتان فريب
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حضدرت آدم توسدط شدیطان كه در نهايت به اخراج حضرت آدم از بهشت منیر شد را نیز
ميتوان اولین مصداق عملیات رواني به حساب آورد (جنیدي ،0132 ،ص.)94
و يدا هیمههاي عملیات رواني علیه حضدددرت علي ( ) به حدي بود كه پ

از

شدهادت آن حضرت در محراب ،عدهاي با تعیب ميپرسیدند :مگر حضرت علي ( )
نماز ميخواند كه در محراب شهید شده است؟! (متفكر ،0131 ،ص.)98
 .2-2تعریف عملیاتروانی

در خصوص عملیات رواني تعاريف گوناگوني ارائه شده است كه عبارتند از:
 -0حمالت تبلیغاتي شددديدي اسددت بین دو دولت يا دو گروه از دولتها (بابائي،
 ،0162ص.)169
 -9اسدددتفاده دقیق و طراحي شدددده از تبلیغات و ابزارهاي مربوط به آن ،كه هدف
اصدلي آن تأثیرگذاري بر عقايد ،احساسات ،تمايالت و رفتار دشمن ،گروه بيطرف و يا
گروههاي دوسدت اسدت ،تا موجب پیشرفت مقاصد امنیت ملي میري شود (قهرمان ور،
 ،0121ص( ،)409محمدنژاد و نوروزي ،0143 ،ص.)009
 -1عملیات رواني ،عملیاتي اسددت كه براي انتقال اطالعات و نشددانههاي برگزيده
شددده با هدف تأثیرگذاري بر هییانها ،انگیزهها ،اسددتد ل عیني مخاطبان خارجي ،رفتار
دولتهاي بیگانه ،سدددازمانها ،گروهها و يكايك افراد طررريزي ميشدددود (روالفقاري،
 ،0129ص.)94
 .3-2عملیات روانی قریش در برابر پیامبر اسالم (

)

بيترديدد ،تاريخ اسدددالم پر اسدددت از دهها مثال زنده و محكم ،و بهترين مثال اين امر،
ماجرايي است كه ساعتي پ

از انتشار خبر رحلت حضرت رسول (

) رخ داد .كفار،

اين خبر را دسدتاويز قرار دادند  ،شدروع به آغاز جنگي رواني بر ضد مسلمانان كردند و
مدعي شدددند كه اسدددالم پايان يافته و ديگر رهبري براي آن يافت نخواهد شدددد .كفار،
همچنین به نشددر شددايعههاي خبیثانهاي بین مسددلمانان پرداختند و ميگفتند «اگر محمد
پیامبر بود ،بيشدك در بین شدما باقي ميماند و نميمرد» شددت اين جنگ سرد به آنیا
رسددید كه عمر بن الخطاب وحشددتزده و درحاليكه شددمشددیر خود را از غالف بیرون

كشدددیده بود ،از خانه بیرون رفت و كفار را كه از مرح محمد (

) هییانزده شدددده

بودند به گردن زدن تهديد كرد .كار با گرفت و مردم دچار اضددطراب شدددند و نزديك
بود كه عقیده برخي مسدلمانان دچار تزلزل شدود و كفار ،از اين فتنه بزرح مسرور شده
بودند ،ابوبكر مداخله كرد و غائله را با خطبه مشهور خود خاتمه داد؛ در اين خطبه ،پ
از حمد خدا و درود بر فرستاده او گفت« :اي مردم ،هر ك
بداند كه محمد (

) مرده است و هر ك

محمد (

) را ميپرستیده،

كه خدا را ميپرستد ،بداند كه خداوند زنده

است و نميمیرد (نصر ،0130 ،ص.)81
نمونه ديگر جنگ صفین است كه بین علي بن ابي طالب ( ) و معاويه در گرفت
و در آن معاويه سدعي داشدت علي ( ) را شكست دهد و از او به سبب عزل نزديكان
عثمان از مسددئولیتهايشددان ،انتقام بگیرد .وقتي كه دو لشددكر با يكديگر درگیر شدددند،
نزديك بود كه جنگ به شدكست معاويه تمام شود« ،عمروبن العاص» ،كه شخصي سیاسي و
حیلهگر بود ،به معاويه پیشدنهاد كرد كه مسدلمانها قرآنها را بر سر نیزه كنند و هلهله كنان و
تكبیرگويان ،خواسدتار تحكیم و حل قضدیه از طريق صدلمآمیز شوند .به اين صورت ،عمرو
بن العاص ،معاويه را از شكست قطعي نیات داد (نصر ،0130 ،ص .)89-88
 .3رابطه جنگ روانی و عملیات روانی

جندگ رواني را اخص از عملیدات رواني ميدانندد؛ چون عملیات رواني عبارتسدددت از
جندگهاي رواني و ديگر فعالیتهاي رواني و اعمال سدددیاسدددي ،نظامي ،اقتصدددادي و
ايدئولوژيكي؛ كه به منظور ايیاد زمینه مسداعد در احسداسات حا ت و رفتار گروههاي
مورد هدف به منظور نیل به هدفهاي ملي طررريزي و اجرا ميشود.
اما جنگ رواني ،اقدامات رواني به منظور نفور عقايد ،احسددداسدددات و رفتارهاي
گروههداي مورد نظر ميباشدددد و اصدددو ا هدفهاي ملي را در زمان جنگ ،پشدددتیباني
مينمايد (متفكر ،0136 ،ص .)03
 .4اهداف عملیات روانی

هدف عملیات رواني القاي غم ،القاي يأس و ناامیدي ،ايیاد رعب و وحشدددت ،ايیاد
بدبیني به نظام و مسدئولین ،افزاي

نگراني و اضدطراب در مردم ،ترور شخصیت ،ايیاد
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فضدداي ناسددالم اجتماعي ،ايیاد تفرقه در میان مردم ،از بین بردن وحدت و يگانگي در
بین مردم و ...است.
 .5ابزارها و تکنیکهای عملیات روانی

در عملیات رواني ابزارهاي زيادي وجود دارد كه هر كدام ممكن اسدت تأثیر خاصددي بر
جامعه مخاطبین داشدته باشد .به همین دلیل كارشناسان عملیات رواني بايد عواملي مانند
تحصدیالت جامعه مخاطب ،وضدعیت معیشدتي و مشدكالت اقتصادي ،شرايط فرهنگي،
سدیاسدي ،اجتماعي و نیز وضعیت امنیتي و رواني جامعه هدف را به خوبي مورد مطالعه
قرار داده باشد (قهرمان ور ،0121 ،ص.)409
زم به ركر اسدددت تاكتیكها و روشهاي عملیات رواني همگام با مطالعات جديد
در حال گسدترش ميباشد .ازاينرو ميتوان به مواردي از جمله :ارعاب ،تطمیع ،تخدير،
تشییع ،تحريك ،تهديد ،فريب ،شايعه ،تحريف ،تفرقهافكني ،ترور و ...اشاره نمود.
تبلیغ ،سددخنپراكني ،جاسددوسددي ،القاي ترس و روشهاي خشددونتبار ،شددكنیهها،
سدالرهاي آت زا و میكروبي ،مسموم كردن مناطق مسكوني ،انواع گوناگون اتهامات نسبت
به قرآن و پیامبر (

) و ....نیز از ديگر موارد و مصاديق جنگ و عملیات رواني است.

 .6مصادیق عملیات روانی

از گذشتت د ر ت ب د اوز ز ا زاتهب و تكنیكهاي مورد اسدددتفاده در عملیات رواني،
فراون بوده ولي در اين نوشدتار ،به برخي از موارد آن اشاره و از نظر فقهي و حقوقي به
آن پرداخته ميشود.
جاسوسی

جاسددوسددي و تیسدی

تفتی

از باطن امور ميباشددد و بیشددتر در مورد امور شددر بهكار

ميرود و منظور از جاسدوس هم كسي است كه صاحب اسرار شر ميباشد (ابن منظور،
0913ق ،ج ،9ص .)931اين موضوع از گذشتههاي دور تاكنون توسط افراد و حكومتها
بهطور فردي و گروهي و گاه سدازمان يافته در ابتدا به شكل معمولي نظیر فرستادن افراد
در بین سد اه دشمن به منظور كسب خبر و بعدها پیچیدهتر و بهصورت كار سازمانيافته

و شدبكهاي گسترش يافته است .در سیره جنگي پیامبر اكرم (
از تیسی

) نیز مصاديق متعددي

وجود داشته است.

در عصدر حاضدر جاسددوسدي بهعنوان يك مسدئله پیچیده و مرموز و كار شددبكهاي
گسدترده در دسدتور كار كشورهاي استكباري و سلطهجو قرار دارد تا از اين طريق اقدام
به كسدددب اخبار و اطالعات از سددداير دولتها و ملتها در حوزههاي مختلف نظامي،
فرهنگي ،اقتصدادي ،سدیاسدي ،اجتماعي و ...نمايند ،فراتر از آن نیز در حال حاضدر ،اين
موضدوع حتي در حوزه فردي و نظام خانوادگي ورود نموده و بعضاا با انیام برنامههاي
طراحي شدده موجب تخريب روان و امنیت جامعه گشدته و از اين طريق زمینه سلطه و
دخالت در امور داخلي ملتها و دولتها را عملیاتي نموده اسددت .امروز جاسددوسددي و
تیسد  ،وسیلهاي است در خدمت ايادي استكبار تا از اين طريق زمینه بروز جنگها و
عملیاتهاي رواني در جوامع بشري گردد.
 .1-6معنا لغوی و اصطالحی تجسس
 .1-1-6معنای لغوی جاسوسی

جاسدوسدي و تیسدی

از ريشۀ «ج ی يی ی» بوده و بهمعناي ح

شدناسدايي چیزي ميباشد (محقق0169 ،ش ،ج ،8ص .)066و تیسی

كردن با دست براي
تفتی

از بواطن

امور ميباشدد و بیشدتر در مورد امور شدر بهكار ميرود و منظور از جاسددوس هم كسي
است كه صاحب اسرار شر مي باشد .و جاسوس همان عین است كه به تیسی

از اخبار

ميپردازد (ابن منظور0913 ،ق ،ج ،9ص.)931
براي جاسدوس در لغت عرب از سمیاع هم استفاده ميشود (يوسف موسي،0901 ،
ج ،0ص.)818
عسددقالني در فتم الباري دلیل اينكه گاهي به جاي «جاسددوس» تعبیر «عین» آورده
ميشدود اينگونه تحلیل ميآورد كه وجه تسدمیۀ جاسدوس به عین از اين باب است كه
عمل جاسوس در واقع با چشم ميباشد و اهتمام اصلي او رؤيت مي باشد چنانكه گويي
تمام بدن او چشم شده باشد (عسقالني ،بيتا ،ج ،6ص.)096
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 .2-1-6تعریف اصطالحی جاسوسی

جاسدوس كسدي اسدت كه اخبار و اطالعات كسي يا مؤسسهاي و يا كشوري را مخفیانه
گرد آورد و به شددخص يا مؤسددسدده و يا كشددور ديگري اطالع دهد (معین ،0120 ،ج،0
ص.)0916
برخي از فقها نیز آن را چنین تعريف كردهاند:
«تیسد

بیشتر در كشف امور پنهاني استعمال ميشود كه انسانها راضي به كشف

آن نميباشددند .جاسددوس كسددي اسددت كه امور نهاني مردم را بداند و پنهانيهاي مردم
بیشتر نقاط ضعف و رفتارهاي ناپسند آنهاست كه آشكار شدن هر يك از آنها موجب
كوچكي و پستي آنان ميشود» (سبحاني ،0141 ،ص.)613
 .2-6تجسس در قرآن و روایات
 .1-2-6واژه تجسس در قرآن

خداوند در سدورۀ حیرات آيه  09صريحاا تیسی

را تحريم كرده و اينگونه ميفرمايد:

«اي كسداني كه ايمان آوردهايد از بسدیاري از گمان ها اجتناب كنید زيرا بعضي از ظنها
گناه است و تیسیسي نكنید البته كراهت و نفرت دارد و تقواي الهي پیشه كنید چه آنكه
خداوند بسیار توبهپذير و مهربان است».
در قرآن كريم اين واژه تنها يك بار ،به صورت «و تیسیسوا» ،آمده است (حیرات.)09،
مفسران ريل آيه «وَ تیسیسوا» مراد از تیسی

را چنین بیان كردهاند« :تفتی ِ اسرار

و امور مخفي مؤمنان و در جسدددتوجوي عیبها و لغزشهاي مردم بودن» (طبرسدددي،
 ،0908ج ،8ص .)014
و نیز گفته شدده است كه «تتبع و تفحص از امور مخفي و مستور مردم براي اطالع
يافتن از آنها» (طباطبايي ،0919 ،ج  ،03ص .)191
قرطبي نیز درباره معناي آيۀ شريفه ميگويد:
«معناي آيه اين اسددت كه آنچه از مسددلمانان بر شددما ظاهر اسددت ،بگیريد و دربارۀ
اسدرار و عورات آنها جسدتوجو نكنید؛ يعني هیچيك از شما از عیب برادرش بعد از
آنكه خداوند آن را پوشدانده ،فحص و جسدتوجو نكند تا بر او آشدكار شود (قرطبي،
 ،0918ج ،06

ص.)119

 .2-2-6تجسس در روایات

در منابع حديثي ،رواياتي دال بر نهي از ارتكاب فعل جاسددوسددي و تیس دی
است كه در مذمت و قبم جاسوسي و تیسی

نقل شددده

و نهي از آن تصريم دارند كه عبارتند از:

يك :روايت مروي از معصددوم ( ) كه دال بر تحريم تیس دی

حوزۀ خصددوصددي

افراد اسدت روايت زير ميباشد« :اني لم اومر ان اشق عن قلوب الناس و اشق بطونهم»
(محمدي ري شهري0911 ،ق ،ج ،9ص.)99
در اين روايت معصوم مي فرمايد :من مأموريت ندارم تا از عقايد و حب و بغ
نیتهاي مردم تفتی
ميكنم و تفتی

و

و از رازهاي آنها تحقیق كنم بلكه من به ظواهر حال مردم قناعت

از پنهداني هداي اعمدال و اقوال و عقدايدد و نیات مردم را بر خود جائز

نميدانم .براين اساس مكلفین ديگر نیز جواز ورود به حیطه خصوصي افراد را نداشته و
بايد به ظاهر حال ديگران اكتفا كنند.
دو :حدديثي كده در اين میموعه ميتواند مورد اسدددتفاده قرار گیرد حديث مرسدددل و
ضعیف زير از منابع اهل تسنن ميباشد« :اياكم والظن فان الظن الكذب الحديث و تحسیسوا
و تیسدیسدوا» (نیشدابوري ،بيتا ،ج ،1ص( ،)94محمدي ريشهري ،0139 ،ج ،9ص)493
پیامبر اكرم (

) فرمودهاند :شددما را از سددواظن ،برحذر ميدارم .همانا سددواظن دروغترين

كالمهاسددت .تیسددی

و تحسدد

و تفتی

نكنید» .اين روايت ،نه تنها از تیسددی

در امور

باطني و پنهاني مردم نهي كرده اسددت ،بلكه «تحس د » (با حاا) ،يعني گوشدادن به سددخنان
ديگران را در مورد امور ظاهري افراد نیز نهي

كرده است.

سده :امام جعفر صادق ( ) در روايتي از رسول اكرم (

) نقل شده است كه آن

حضرت فرمودهاند:
اي كسدداني كه با زبان ،اسددالم آورده ،ولي ايمان در قلبهايتان پابرجا نشددده اسددت!
مسدلمانان را مذمت نكنید و درپي عیوب و امور پنهانيشان نباشید ،پ

هر ك

امور پنهاني

مسدلمانان را پیگیري كند و آشكار سازد ،خداوند امور پنهان و زشتيهاي او را آشكار خواهد
سداخت ،و هر كسدي كه خداوند امور پنهاني او را آشكار سازد رسواي
زشت را در گوشه منزل

ميكند ،هرچند كار

انیام داده باشد (كلیني ،0914 ،ج ،9ص.)188

همچنین در حديثي از رسدول خدا (

) از گوش دادن به مكالمات شخصي افراد
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منع شده است« :كسي كه به سخن و مكالمات افراد گوش

بهعنوان مصدداقي از تیسی

ميكند درحاليكه آنها از اينكه كسي به گفته آنها گوش دهد كراهت دارند ،روز قیامت
در گوش او سرب گداخته ريخته ميشود (حويزي ،0131 ،ج ،8ص.)21
 .3-6انواع تجسس و تبیین حکم آن

سده نوع تیسدی

با احكام جداگانه را ميتوان از هم بازشناخت :تیسی

امور اجتماعي و فعالیتهاي

امور شخصي،

دشمن.

 .1-3-6تجسّس در امور شخصی

مراد از امور شددخصددي ،اموري اسددت كه به حوزه فردي و خانوادگي شددخص مربوط
ميشدود ،نه حوزۀ اجتماعي يا سدیاسي .در جوامع بشري و زندگيهاي اجتماعي گرچه
هر فردي عضدوي از جامعه اسدت ،ولي براي خود حوزۀ شددخصي دارد كه به مناسبات
فردي او يا او با خانوادهاش مربوط ميشدددود و از اطالع ديگران ،يعني غیر خود و اهل
خانوادهاش ،از آنها كراهت دارد.
 .2-3-6حکم فقهی تجسّس در امور شخصی دیگران

خداوند متعال در سددورۀ حیرات آيه  09صددريحاا تیسددی

را تحريم كرده و اينگونه

ميفرمايد« :اي كسداني كه ايمان آوردهايد از بسیاري از گمانها اجتناب كنید زيرا بعضي
از ظن ها گناه است و تیسیسي نكنید البته كراهت و نفرت دارد و تقواي الهي پیشه كنید
چه آنكه خداوند متعال تحقیقاا بسیار توبهپذير و مهربان است».
جاسدوسدي مسدلماني علیه مسدلمانان ،حرام و موجب ثبوت تعزير است ،هر چند
امام ( ) ميتواند او را عفو كند (حلي ،0901 ،ج ،0ص.)818
 .3-3-6نهی از تجسّس در احوال مردم

علداامدۀ طباطبايي تیسد دی

را بهمعناي پيگیري و تفحیص از اموري ميداند كه مردم عنايت

دارندد پنهدان بمداندد و فرد آنهدا را پيگیري كند تا خبردار شدددود (طباطبايي ،0919 ،ج،03
ص .)939مرحوم طبرسددي نیز از آنیايي كه تیسددی
تیسی

را ناظر به امور شددرعي ميداند نهي از

را ناظر به عیوب مسلمانان تفسیر مينمايد (طبرسي0916 ،ق ،ج ،2ص.)014

و لذا مرحوم طبرسدي آيه را اينگونه معنا مينمايد« :دنبال عیوب مسلمانان نگرديد
و در اين مقام برنیايید كه اموري را كه صدداحبان

ميخواهند پوشددیده باشددد تو آنها را

فاش كني».
وهبه زحیلي هم در تفسدیر خود تیسدی

را بهمعناي بحث از عیوب مسلمین و كشف

آنچه ميپوشانند و اطالع از اسرار مسلمین ميداند (زحیلي0903 ،ق ،ج ،96ص .)988
امدام خمیني ( ) ميفرمدايندد :هیچك

حق نددارد به خانه يا مغازه و يا محل كار

كسدي بدون ارن صاحب آن ها وارد شود و يا كسي را جلب كند يا به نام كشف جرم يا
كشدف مركز گناه و جرم ،هرچند بزرح باشد ،شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد،
تمام اينها جرم و گناه اسددت .و مرتكبین امور فوق میرم و مسددتحق تعزير خواهند بود
و برخي از آنها موجب حد شرعي ميباشند (خمیني0160 ،ش ،ج ،04ص.)091
 .4-3-6تجسّس در امور اجتماعی

نوع ديگر تیسددی  ،تیسددی

در امور اجتماعي و عمومي اسددت .امور اجتماعي عبارت

اسددت از امور مربوط به مشدداغل ،اصددناف ،شددركتها ،سددازمانها ،نهادها ،كاركنان و
دولتمردان و هر میموعهاي كه شددأن اجتماعي دارد .هدف از اين نوع تیس دی  ،كسددب
اطالع از چگونگي عملكرد اجتمداعي افراد ،نهدادهدا و سدددازمدانهداسدددت تا طبق آن،
راهكدارهدايي براي اصدددالر امور اجتماعي مردم ارائه و از فعالیت مفسددددان اجتماعي
جلوگیري شود.
 .5-3-6حکم اخالقی تجسّس در امور اجتماعی

حكم تیسی

در امور اجتماعي يا به عبارت بهتر «بازرسي» و «نظارت» ،بنابر دلیل عقلي

و برخي روايات ،جواز و حتي وجوب اسدددت .مبناي حكومت و قدرت حاكمان را چه
خدا بدانیم و چه جامعه و قرارداد اجتماعي ،شدكي نیست كه وظیفه حاكم ،محافظت از
مردم خوي

در برابر خطرهايي اسدت كه ممكن است جان و مال آنها را تهديد كند و

نظم و امنیت اجتماعي را بر هم زند .بنابراين ،حاكم و دولت بايد بر تمام سدددازمانها و
نهدادهاي اجتماعي نظارت داشدددته و مراقب باشدددد كه آنها علیه حقوق مردم و امنیت
اجتماعي اقدامي نكنند .بنابراين ،بازرسي در كار آنها واجب و ضروري است.
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د يل روايي بر جواز يا وجوب اين كار ،كم نیسددت .بنا بر حديثي از امام رضددا ( )،
پیامبر اكرم (

) ،هنگامي كه لشددكري گسددیل ميداشددت ،افراد مطمئني همراه فرمانده

ميفرسددتاد تا كارهاي او را زير نظر داشددته باشددند و به پیامبر (

) گزارش دهند (حر

عاملي ،0912 ،ج ،00ص.)99
حضدرت علي ( ) در فرمان خود به مالك اشتر نخعي ،دستور داده است كه فقط
به گزين

دولتمردان صدددالم اكتفا نكند ،بلكه با كمك مأموران مخفي ،اعمال آنان را نیز

زيرنظر بگیرد (سبحاني ،0164 ،ص.)699
 .6-3-6تجسّس در امور دشمنان

نوع ديگر تیسدی  ،تیسدی

در امور دشدمنان حكومت و ملت اسددت؛ يعني گردآوردن

اطالعات درباره دشدددمنان و مخالفان نظام ،از قبیل منافقان و جاسدددوسدددان و گروههاي
مخفي ،چه در داخل كشددور و چه در خارج از آن ،براي اطالع از فعالیتها ،نقشددهها و
طررهاي عملیاتي آنها تا بتوان در موقع مناسدب ،واكن
نق

نشدان داده ،نقشههاي آنها را

بر آب نموده و از ملت و میهن خود دفاع كرد.
به نظر فقهاي شدیعه و اهل سنت  ،هرگاه كسي در پي تیس

از درون منزل مؤمن

برآيد ،صداحب منزل حق دارد وي را از اين كار بازدارد و اگر تیس كننده كار خود را
ادامه دهد ،صدداحبخانه میازاسددت با پرتاب سددنگريزه وي را از اين كار منع كند .به نظر
بسدیاري از فقها ،اگر اين كار منیر به جراحت و حتي مرح اين شدخص شود ،صاحب
خانه ضامن نیست (حر عاملي ،0912 ،ج ،92ص.)61
 .7-3-6حکم فقهی تجسّس در امور دشمنان

هیچ شدكي در مورد جواز اين نوع تیسی

نیست .جنگ مورد خاصي است كه اخالق خاص

خود را دارد و بسدیاري از اعمال ،مثل دروغ ،فريب ،قتل كه در شرايط عادي در خصوص افراد
ديگر كه دشمن ما نیستند ،غیر اخالقي و حرام است ،در جنگ جايز ميشوند.
جاسددوسددي كردن علیه كفار ،به نفع مسددلمانان جايز اسددت و بنابر تصددريم برخ ،
جاسوس از غنايم نیز سهم م برد (نیفي0911،ق ،ج ،90ص.)910
در سددیره جنگي پیامبر اكرم (

) نیز مصدداديق متعددي از تیسددی

وجود دارد.

حضدرت علي ( ) داستاني از پیامبر اكرم (

) نقل ميكنند كه پیامبر به ايشان و زبیر

و مقداد امر كردند كه به مكاني بروند .در آنیا زني در كیاوه ميبینید كه نامهاي با خود
دارد .آن نامه را از او بگیريد .حضددرت ميفرمايد ما راه افتاديم و به آن نقطه رسددیديم و
زني را در كیداوه يدافتیم .گفتیم ندامدهاي را كده همراه داري بدده .گفدت :نامهاي ندارم.
حضدددرت ميفرمدايدد :من گفتم يدا ندامه را ميدهي يا تو را تفتی
به ي گیسوان

كنیم؟ زن نامه را از

) آورديم .نامهاي بود از حاطببن

درآورد .نامه را خدمت پیامبر (

ابي بلتعده بده گروهي از مشدددركدان كده در آن اطالعاتي درباره پیامبر به آنها داده بود
(محمدي ريشهري ،0139 ،ج ،9ص.)419
از ديگر موارد امر پیامبر به تیسدی  ،فرسدتادن عبداهلل بن أبي حدرد براي تیسدی

بن قی جشمي؛ فرستادن سعیدبن زيد به معرنیین ،عاصمبن ثابت
در جريان قتل
را به مكه (أحمدي میانیي ،0900 ،ج ،0ص ،)2فرسدددتادن عبداللاه بن جَحْ همراه با
هشدت تن از مهاجران براي كسدب اطالعات دربارۀ دشدمن ،پی
داشدتن افرادي به بدر براي تیسی

ده شب پی

از قافله قري

از جنگ بدر؛ گسدیل
از حركت لشكر اسالم؛

فرسدتادن علي ( ) و زبیربن عوام و شدماري ديگر به اطراف چاههاي بدر براي كسب
اخبار و نیز گردآوري خبر براي پیامبر در اين جنگ؛ ارسددال بسددیسدده به منطقه بدر براي
و مؤن  ،فرزندان فضاله ،در جنگ احد براي

س از كاروان ابوسفیان؛ فرستادن ان
تی ی
تفتی از لشدكر قري ؛ باقي ماندن عباسبن عبدالمطلب در مكه به درخواسددت رسددول
اكرم (

) براي آگاه سددداختن ايشدددان از اخبار قري

و موارد متعدد ديگر (محمدي

ريشهري ،0139 ،ج ،9ص419؛ رحمان ستاي  ،0142 ،ص.)1
در سدیره جنگي پیامبر اكرم (

) نیز مصاديق متعددي از تیس

از جمله آنهاسددت :فرسددتادن عبداهلل بن جح
كسددب اطالعات در باره دشددمن ،پی
گسیل داشتن افرادي به بدر براي تیس

وجود دارد كه

همراه با هشددت تن از مهاجران براي

از جنگ بدر (ابن هشددام ،0990 ،ج ،9ص.)989
از قافله قري  ،ده شب پی

اسالم (واقدي 0903 ،ج ،0ص .)02فرستادن علي (

از حركت لشكر

) و زبیر بن عوام و شماري ديگر

به اطراف چاههاي بدر براي كسب اخبار و نیز گردآوري خبر براي پیامبر در اين جنگ
(ارسدال بسیسه) يا بسبسه (ابن هشام ،0990 ،ج ،9ص964دددد  )963به منطقه بدر براي
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از كاروان ابوسفیان ،فرستادن أن

تیس
تفتی

و مؤن  ،فرزندان فضاله ،در جنگ احد براي

از لشكر قري

(واقدي ،0990 ،ج ،0ص )916فرستادن نعیم بن مسعود و برخي

ديگر براي تیسددد

از وضدددع بني قريظده در جنگ خندق (ابن هشدددام ،0990 ،ج،1

ص.)991
بنا بر روايات ،آن حضدرت به فرماندهان نظامي توصیه ميكردند كه ابتدا جاسوسان
(عیون) را گسیل كنند (حويزي ،0131 ،ج ،8ص.)689
براي نمونه ،معاويه بعد از شهادت حضرت علي ،دو نفر را به جاسوسي در كوفه و
بصدره گماشدت؛ امام حسن از ماجرا آگاه شد و بي درنگ فرمان داد هر دو را دستگیر و
اعدام كنند ،سد

به معاويه نامه نوشدت و او را به سدبب كار زشت گماشتن جاسوس

نكوهید (ابوالفرج اصفهاني ،0911 ،ص.)11
از ديدگاه فقهي ،اگر كافر رمي براي دشددمن جاسددوسددي كند ،پیمان رمه شددكسددته
ميشددود (محقق حلي ،0908 ،ج ،0ص )192حتي بسددیاري از فقها چنین جاسددوسددي را
مستحق كیفر اعدام دانستهاند.
در صددر اسدالم اشخاصي بهعنوان «نقیب» و «عريف» واسطه میان دستگاه حاكم و
مردم بودند (ابن منظور ،0909 ،ج ،0ص.)462
به گزارش برخي منابع ،پیامبر را دوازده نقیب از مردم مدينه ،كه خود برگزيده بود،
از امور مردم آگاه ميكردند (ابن هشام ،0990 ،ج ،9ص.)38
از میموع آنچه گفته شدددد ميتوان نتییه گرفت كه حكم حرمت جاسدددوسدددي و
تیسدی

داراي حد و مرز خاصدي بوده و بر تمام مصاديق آن نميتوان حكم حرمت را

بار كرد .تیسدی
تیسددی

در امور شدخصدي افراد ،ممنوع و حرام است .همچنین روشن شد كه

در مورد چگونگي عملكرد كاركنان دولت و رسدددیدگي به شدددكايات مردم و

مواظبت از پايمال شددن حقوق آنان توسط كارگزاران دولتي در حقیقت تیسی

نیست،

بلكه بازرسدددي و مراقبت اسدددت ،ازاينرو ،نه تنها جايز ،بلكه بنابر د ئلي چون وجوب
حفظ عدالت و احقاق حق مردم ،وظیفه حاكم بوده و واجب اسدددت .تیسد دی
دشمن خارجي و داخلي ،به حكم عقل و شرع ،واجب و ضروري است.

در امور

 .7سالحهای آتشزا و میکروبی

بیشددترين خشددونتها در جنگ زائیده سددالرهايي اسددت كه نه تنها با كرامت انسددان و
اصدول عدالت ناسدازگار است بلكه عرف عام حاكمیتها در عرصه شعار آن را محكوم
ميكند .بهكارگیري سالرهاي غیرمتعارف همانند ،هستهاي ،میكروبي ،سمي و شیمیايي،
از منظر آموزههاي اسالمي از جهات گوناگون ممنوع است.
آگاهي از نظم دروني اتمها و كیفیت تركیب و تیزيه آنها ممنوع نیست ،آنچه منع
شدده است سالرهاي كشتار جمعي است ولي بهرهبرداري صحیم از آن ،كه مورد تأيید
عقل و نقل اسدت جايز است و چنانكه بعد پیشگیرانه داشته باشد نه تنها جايز بلكه زم
اسدت (جوادي آملي ،0133 ،ص .)098گرچه در عصدر رسول خدا (

) و ائمه (

)

از سدالرهاي شدیمیايي و میكروبي و سمي و هستهاي خبري نبوده است تا موضع آنان
در برابر بهكارگیري آنها مشددخص شددود ،لیكن نمونههاي كوچكتري در آن زمان بوده
اسدت كه از جهات مختلف مشابه سالرهاي غیرمتعارف عصر حاضر است .لذا ميتوان
حكم آنها را به سدالرهاي غیرمتعارف عصدر حاضدر تعمیم داد .ازجمله مسموم كردن
مناطق ،آت

زدن درختان و مزارع و خانه ها ،آب بسدددتن بر روي دشدددمن جهت غرق

كردن آنها و...
رسدول خدا (

) و ائمه (

) به نوعي در مقابل هر يك از اينها موضع گرفتند

و استفاده از اين قبیل سالرها را در آن عصر منع كردهاند.
روايتي در متون ديني از رسدول خدا (

) وارد شددده است كه بر حرمت مسموم

كردن محل سكونت دشمن د لت دارد.
رسدددول خدا (

) «از سدددم پاشدددیدن در مناطق مشدددركان نهي كرده اسدددت»

(طوسي ،0914،ص.)091
 .1-7نظرات فقها

نظريه منع سدالرهاي كشدتار جمعي در صدر اسالم وجود داشته است از آنیا كه پیامبر
اسدالم (

) بهطور صريم و واضم از انتشار سم در سرزمین مشركان نهي فرمودهاند و

اينكه در فتواي فقهاي گذشددته ،مسددلمانان از كاربرد سدمی در جنگ و مسددموم كردن آب
دشدمن نهي شددهاند؛ چرا كه سدمی آثار مخربي بر محیط زيست و موجودات زنده دارد؛
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شیخ طوسي ،استاد بزرح فقهاي شیعه در كتاب «
با كفار با انواع ابزارهاي قتل بهجز سددم .پ

» ميفرمايد« :جايز است جنگیدن

همانا پخ

سددم در سددرزمین آنها جايز

نیست» (طوسي ،0914 ،ص.)80
فتواي تحريم سالر هاي كشتار جمعي مورد قبول و تأيید فقیهان بسیار زيادي واقع
شددده اسددت كه در كتب خود مطابق آن فتوا دادهاند از جمله :فقهاي بزرگي همچون ابن
ادري

در كتاب السرائر ،ابن زهره در كتاب

اول الدروس

 ،عالمه حلي در المختصر النافع ،شهید

 ،محقق ثاني در جامع المقاصد ،نظريه منع سالرهاي كشتار جمعي

را تأيید نموده و بر ممنوعیت مطلق يا حتي مشروط بهكارگیري سالرهاي كشتار جمعي
فتوا دادهاند (حرعاملي ،0912 ،ص.)69
براساس همین روايت و مشابه آن كه در كلمات ائمه (

) آمده است ،بسیاري از

فقها پاشیدن سم در مناطق جنگي و غیر جنگي را حرام دانستهاند.
آيت اهلل محمد صدر ،افزون بر فتوا به حرمت مسموم كردن مناطق و بالد مشركان،
يك قدم جلو ميگذارد و تصريم ميكند :هرچند در روايت عنوان سم بهكار رفته است،
اما بيشك سم موضوعیت ندارد ،بلكه از نظر مالو هرگونه سالر غیر متعارف را شامل
است (صدر ،0991 ،ج ،9ص.)139
سددید محمد صدددر قتل كفار را به وسددیله آت  ،آب و س دمی حرام دانسددته و به نظر
ايشان روايات مانعه؛ گرچه در خصوص سم و آت

وارد شده است؛ اما همه سالرهاي

كشتار جمعي را شامل ميشود (صدر ،0991 ،ص.)138
ابن ادري

از فقهايي اسدت كه تصدريم كرده اسدت مقابله با دشددمن با سالرهاي

آت زا جايز نیست (محقق كركي ،0913 ،ج ،1ص.)138
از میموع مباحث حرمت مسدددموم كردن مناطق مسدددكوني مشدددركان و حرمت
بهكارگیري ابزارهاي آت زا در جنگ و همچنین با مراجعه به رسدداله عملیه مراجع تقلید
معاصددر به اين نتییه قطعي و مسددلام ميرسددیم كه اسددتفاده از سددالرهاي غیرمتعارف
هسددتهاي ،میكروبي و شددیمیايي ،در انواع مختلف آن ،از نظر تمام مذاهب فقهي اسددالم،
حرام است.

 .8ترور

از گدذشدددتدههاي دور تاكنون ترور بهعنوان ابزار عملیات رواني در بین جوامع مختلف
بشدري از طريق حكومتها و قدرتهاي اسدتكباري بهكار ميرود .ترور با تهديد سدعي
در برانگیختن ترس و هراس مخاطب جهت تحت فشار قرار دادن او براي اطاعت دارد.
اصطالر ترور در بر گیرنده مراتب و درجات متعدد از ايیاد نگراني ،دلهره ،ترس و قتل
و حدذف فیزيكي اسدددت .ترور ،يك تهديد اسدددت كه جهت مؤثر واقع شددددن بايد با
سدناريوي دقیق و عملي پشدتیباني شدود .بهطور كلي هر قدر اقدام ترور خشددنتر باشد
تأثیرگذاري آن در افكار عمومي بیشددتر خواهد بود .تكنیك ترور به منظور دسددتیابي به
اهداف سدیاسدي مشخص به كار برده ميشود (قهرمان ور ،0121 ،ص .)498از واژه ترور
تعاريف متعددي بعمل آمده اسدت ،آشدوري ،در دانشنامه سیاسي در تعريف ترور چنین
ميگويد« :ترور ،در لغت ،در زبان فرانسدده ،به معناي هراس و هراسافكني اسددت .و در
سیاست به كارهاي خشونتآمیز و غیر قانوني حكومتها براي سركوبي مخالفان خود و
ترسدددانددن آنهدا ترور مي گويندد و نیز كردار گروههداي مبارزي كه براي رسدددیدن به
هدفهاي سددیاسددي خود ،دسددت به كارهاي خشددونتآمیز و هراسانگیز ميزنند ،ترور
نامیده ميشود» (آشوري ،0141 ،ص.)22
 .1-8تروریسم

تروريسددم يكي از واژههايي اسددت كه امروزه در ادبیات سددیاسددي جهان كاربرد بسددیار
گسدتردهاي يافته اسدت .البته درباره اين پديده و چیستي آن اجماع نظري وجود ندارد و
در اين حوزه با آشفتگي معنايي روبرو هستیم.
از تروريسددم تعاريف متعدد و مختلفي به عمده آمده اسددت .تروريسددم اصددطالحي
اسددت كه بر سددر تعريف آن توافقي میان حكومتها يا تحلیلگران دانشددگاهي وجود
نددارد ،امدا تقريباا به شدددیوههاي گوناگون به تعبیري منفي بهكار ميرود تا غالباا اقدامات
گروههاي فرا دولتي خودسددداخته با انگیزه سدددیاسدددي علیه جان افراد را توصدددیف كند
(احمدي ،0130 ،ص .)313

بررسي واکاوی فقهي و حقوقي عمليات رواني 13

 .2-8ترور از نگاه اسالم

معادل واژۀ ترور در فرهنگ اسدالمي «فتك» است .در تاريخ طبري دربارۀ فتك آمده كه
مسدددلم بن عقیدل از ترور ابن زيداد (فرماندار كوفه) در خانۀ هاني ،خودداري ورزيد و
گفت كه رسدددول خدا (

) فرموده اسدددت« :ان ا يمان قیدالفتك ،و المؤمن يفتك»

(طبري ،0189 ،ج ،8ص )161يعني ايمددان ،غددافددل كشدددي را در بنددد مينهددد و مؤمن،
را بيخبر نميكشددد .اين روايت در منابع شددیعه و سددني زيادي ،از جمله مقتل

هیچك

ابي مخنف ،تاريخ طبري ،تنزيه األنبیاا آمده است و دال بر حرمت ترور دارد.
روش و سدیره عملي رسدول خدا (

) و ائمه معصدوم (

) و شداگردان مكتب

آنان نیز اين گونه بوده اسدت .از آن جمله حضرت مسلم در شهر كوفه است عبیداهلل ابن
زياد قصدد عیادت شدريك بن ابي اعور از شدیعیان و دوستان سیدالشهدا ( ) را كه در
خانه هاني بن عروه بستري بود ميكند .شريك با مسلم قرار ميگذارند مسلم پشت پرده
مخفي شدود و به هنگام آمدن عبیداهلل بن زياد شدريك بن اعور جمله «اسقني

من

الماا» را بگويد و او بر عبداهلل حمله و كار آن جرثومه فسدداد را يكسددره كند .به هنگام
آمددن عبیداهلل ،شدددريك بن اعور اين كلمه رمز را بر زبان جاري ميكند ،اما از مسدددلم
خبري نميشود .بار دوم تكرار ميكند ،خبري نميشود .س
از قف

شعري ميخواند كه صید

فرار ميكند ،ولي مسدلم دست به ترور نميزند .عبیداهلل ميفهمد و فرار ميكند.

شدريك از مسدلم ميپرسدد ،چرا حمله نكردي؟ مسلم ميگويد :به خاطر حديث رسول
خدا (

) «األيمان قید الفتك والمومن يفتك».

در تاريخ موارد ديگري وجود دارد كه سدددیره عملي ائمه (
ترور و عمل غافلگیرانه بوده اسددت .از جمله علي ( ) پ
اسدالم (

) اجتناب از هرگونه

از رحلت رسددول گرامي

) با پیشدنهاد به قتل رسداندن دشمنان آن حضرت مخالفت كرد (ابومخنف،

 ،0143ص.)068
اولین كسدددي كه در معرر ترور قرار گرفت رسدددول اكرم (
سران كفار نتوانستند ايشان را از رسالت

) بود ،هنگامي كه

باز دارند ،تصمیم گرفتند كه گروهي از بهترين

مبارزان قبايل مكه شدبانه رسول خدا را در بستر ش هید كنند كه مشیت الهي چیزي ديگر
بود و واقعه لیله المبیت رخ داد .حضدرت علي ( ) اولین شدهید ترور در صددر اسالم

اسدت .وقتي جهالت و ارتیاع نتوانست عدالت ايشان را تحمل كند  ،در محراب نماز به
شهادت رسید .مهاجرت رسول اكرم (

) به مدينه  ،آزار و اريت مسلمانان توسط كفار

در صدر اسالم ،هیرت گروهي از مسلمین به حبشه ،تحمیل جنگهاي متعدد به رسول
خدا ،كشدتن شدیعیان توسدط معاويه و جانشینان  ،شهادت امام حسین ( ) و ياران
و ....جملگي از مصاديق ترور در صدر اسالم هستند.
نتیجهگیری

رسدددول گرامي اسدددالم (

) در ابتداي بعثت ،هدف شدددديدترين هیمههاي رواني و

تبلیغاتي كفار قرار گرفتند .در مقابل ،آن حضددرت نیز به بهرهگیري از ابزار و شددیوههاي
عملیدات رواني با هدف هدايت انسدددانها به سدددوي سدددعادت ،همواره مبتكر بهترين
تداكتیدكهدا و تكنیدكهاي جنگ رواني در دو بعد تقويت روحیه رزمندگان اسدددالم و
تضددعیف روحیه دشددمنان بودند .البته هیچيك از اين ابتكارات منافي اصددول اخالقي و
انساني و اسالمي

نبودند.

تفاوت عملیات رواني در اسددالم با آنچه در جهان كفر از آن به عملیات رواني ياد
ميشددود ،تفاوتي اسددت جوهري ،كه از مباني عقیدتي نش دئت ميگیرد .برداشددت جوامع
غرب از اين پديده برپايه انديشدههاي «ماكیاولي» اسدتوار اسدت ،كه كسب پیروزي را از
هر راهي میاز ميداند .چنانچه جنگهاي قرن اخیر شداهدي بر اثبات اين مدعي اسدت،
و نمونه بارز آن جنايات مورد حمايت اسددتكبار همچون گروههاي تكفیري و داع

در

ممالك اسددالمي ميباشددد .برخالف آن در مقابل «مسددلم بن عقیل» بهعنوان رزمندهاي
مسدلمان و نايب حضدرت امام حسدین ( ) حاضدر نیست با وجود آنكه شرايط كامالا
فراهم است «عبیداهلل ابن زياد» را در خانه «هاني ابن عروه» غافلگیرانه بكشد و ميگويد:
«انا اهل بیت نكرالغدر» (مطهري ،0166 ،ج ،1ص.)003
لذا از مطالب بیان شددده ميتوان نتییه گرفت در مكتب اسددالم ،گرچه بهكارگیري
بعضددي از ابزارها و تكنیكهاي مورد اسدددتفاده در عملیات رواني ،علیه دشدددمن میاز
شدمرده شدده اسدت ،اما چارچوب خاصدي را ميطلبد .به عبارت ديگر مقید است و نه
مطلق ،و اين امر تا جايي میاز شمرده شده كه به اصول و ارزشها و كرامتهاي انساني
د كه اسالم براي آن اهمیتي فوقالعاده قائل است د لطمهاي وارد نسازد.
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مطهري ،مرتضي ( ،)0166حماسه حسیني ،قم ،انتشارات صدرا ،ج  ،1چاپ چهارم.
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مقريزي ( ،)0991امتاع ا سماع ،بیروت ،دارالكتب العلمیه ،ط ا ول ،ج.0
معین ،محمد ( ،)0181فرهنگ فارسي ،تهران ،انتشارات امیركبیر ،ج.9
نیفي ،محمدحسن ( ،)0911جواهرالكالم ،تهران ،دارالكتب ا سالمیه ،چاپ سوم ،ج .01
نیفي ،محمدحسن ( ،)0169جواهرالكالم ،جلد ،1تهران ،دارالكتاب ا سالمیه.
نصر ،صالر ( ،)0121جنگ رواني ،ترجمه محمود حقیقت ،تهران ،انتشارات سروش ،چاپ پنیم.
نیشابوري ،مسلمبن الحیاج (بيتا) ،صحیم مسلم ،بیروت ،دارالفكر.
واقدي ،محمد بن عمر ( ،)0903المغاري ،بيجا.
يوسدف موسي ،حسین و الصعیدي عبدالفتار ( ،)0901ا فصار في فقه اللغه ،قم ،دفتر تبلیغات
اسالمي حوزه علمیه قم.

