
  

  
  
  

 

  

  

  

  

  

  در مدیریت روانی جامعه اسالمی م(ص)پیامبر اکر ةشیو

  *سیدحسین علیانسب

  

  چکیده

و  جامعـه  روانـی  مـدیریت  در پیـامبر اسـالم(ص)   این پژوهش با هدف بررسی شیوه

هـا چگونـه روحیـه و اراده ملـت خـود را بـراي        دولـت «پاسخگویی به این سـؤال کـه   

منظـور از روش پیمـایش تـاریخی و تحلیـل      بـدین انجام شـد.  » همکاري مدیریت کنند؟

نظريِ موارد مربوط به حکومت پیامبر(ص) اسـتفاده شـد. دسـتاوردها نشـان داد کـه      

هـاي متعـدد، جامعـه را در     پیامبر(ص) بدون خروج از مسیر اخالق اسالمی، بـا روش 

 : توجهها؛ عبارتند از داشتند؛ بعضی از آن روش مقابل دشمن، بانشاط و آماده نگاه می

 و افزایی مردم، دانش با عاطفی و مستقیم مخاطبان، تعامل شناختی روان هاي ویژگی به

آنـان، مشـارکت دادن آنـان در امـور سیاسـی، اجتمـاعی و نظـامی،         بـه  بخشی آگاهی

 هـا، احیـاي   بحـران  از پس جامعه روانی مرجع، بازسازي هاي گروه ظرفیت از استفاده

 عنصـر  سست عناصر حضور از و جلوگیري ؛اعتقادي حراست و جامعه ارزشی نظام

ترتیب، پیامبر(ص) بـدون اینکـه بـر منـابع مـاديِ آنـان چیـزي         بدین .مسلمین صف در

  افزوده باشد، آنان را به قدرت بسیار تأثیرگذار منطقه تبدیل کرد.
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  مقدمه

 درونی محتواي این. است تاریخی هاي حرکت منشأ و مدار ها، محتواي درونی انسان

 اسـاس  و سـازد  مـی  را جامعه هدآین است، شده تشکیل اراده و اندیشه از حقیقت در که

 تغییر بدون که است این بر نیز الهی آورد. سنت می فراهم را اجتماعی عظیم هاي حرکت

 )؛11شـود (رعـد،    نمـی  ایجاد آنها سرنوشت در تغییري هیچ ها، ملت باطنی محتواي در

 و علّـی  رابطـه  نـوعی  اجتماعی، حوادث و ها انسان درونی محتواي میان هرابط ،بنابراین

 است عواملی بر افراد، مدیریت روحیه و اعتقادات و ها اراده به پرداختن و است معلولی

  .آورند می وجود به را اجتماعی و تاریخی گبزر حوادث که

، از هـر اقـدامی   پیش ،به اهداف خود رسیدني برا ها دولت امروزه اساس، همین بر

 قـانع  را خـود  ملـت  نیز استعمارگر هاي دولت کنند؛ حتی می توجه خود ملت هروحی به

 سـوي  به نیاز دست که است هایی انسان به کمک واقع در آنها تجاوزگري که سازند یم

بلکـه  تنها تجاوزگري نیسـت   نه دیگران، امور در نظامی هاي مداخله و اند کرده دراز آنها

  .)6، ص1382زاده،  نقیب(شود  لطفی به حال آنها تلقی می

بر قدرت سخت که قدرت برهنـه  افزون ،منبع قدرت این کشورها هامروز ،بنابراین
1
 

وجود چنین باوري است که اندیشمندان غربی از آن بـه قـدرت بـاور    ،شود ینامیده م
2
 

چنـین بـاوري مجـوز تجاوزهـا و      ؛)161ــ 152، ص1385راسـل،  ر.ك: ( کنند یتعبیر م

 امـر  همـین . رندیگ یم خود مردم آن را از ها مداخله در امور دیگران است که این دولت

 عواطـف  و باورهـا  حفـظ  و ایجاد براي پیوسته ها دولت همهاست که  شده موجب نیز

 آن تقویـت  در و کننـد  گـذاري  سرمایه است،اکمیت ح اهداف راستاي در که خود ملت

  .است گرفته قرار سیاسی هاي نظام همه توجه کانون در امر این و بکوشند

  لهئمسبیان 

 بـه  مسلمانان هخطري است که هم ،غفلت از شرایط روانی و عاطفی جامعه خودي

درون  از را نظـام  کـه اسـت   تهدیـدي . کند می تهدید را ایران اسالمی انقالب خصوص

 انـد. امـام   ن مـورد هشـدار داده  یـ در ا انقـالب  رهبـران  همـواره  و سـازد  می پذیر آسیب

                                                   
1. Naked power 

2. power of Belief 
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 ملت خود داخل است، از آدم خود داخل از آسیب«: فرماید یم زمینه این در (ره)خمینی

 خودمـان  داخـل  باشید، از نداشته ترسی هیچ خارج از . شماشود می وارد ما بر کشور و

  .)95، ص 12، ج1379، خمینی امام(» بترسید

 ،دکننـ  یلقا مـ ادرونی و روانی ملت که دشمنان  يها حالتبر مقام معظم رهبري نیز 

ـ فرما یمثـال، آنجـا کـه مـ     يبـرا  ؛کنـد  یمهمواره بیشتر از تهدیدهاي خارجی تأکید  : دی

ـ  ناامید، کسل، را ما ملت... اند کرده سعی ایران، ملت بیرونی دشمنان همیشه«  اعتمـاد  یب

اینها دشمنان درونی اسـت. در طـول    .دست بیگانه بار بیاورند به چشم و نفس، تنبل به

 پایگاه( بود اینها ما ملت عمده ما، بالي کشور در اسالمی حرکت بروز از قبل هاي سال

  .)1/1/1386 ،بیانات رهبري، آرشیو معظم مقام دفتر رسانی اطالع

حاضـر از آن بـه    پـژوهش  در کـه  مردم عواطف و ها همدیریت باورها، اراد ،بنابراین

غفلت از آن  که استبراي هر نظام سیاسی یک ضرورت  ،کنیم یمدیریت روانی تعبیر م

شـتر  یاسـت. ب یـک خطـر بالفعـل     نیو اشود  یموجب زوال یکی از منابع مهم قدرت م

 اي هکنند و با توسع یاز جنگ روانی استفاده م ،جامعه خودحاکمان براي مدیریت روانی 

 هـاي  فعالیـت  و تبلیغات از شده ریزي برنامه هو آن را به استفاد اند در تعریف آن داده که

نظرهـا،   بـر  اثرگـذاري  منظـور  بـه  ها دولت از اي مجموعه یا دولت یک توسط ارتباطی

 انـد،  داده يتسرّ طرف بی یا شمندوست، د هاي گروه رفتار و ها گیري احساسات، موضع

  .)84، ص1380ر، نص(اند  کرده تسهیل را امر این

 غربـی  الگـوي  از تواند یم اسالمی جمهوري آیا که ابدی یماهمیت  پرسشحال این 

 کـه  اي نکتـه  کنـد؟  اسـتفاده  جامعـه  روانی مدیریت براي روانی جنگ فنون از و پیروي

 روانی جنگ سویه دو ویژگی و منفی ارزشی بار سازد، می دشوار را پرسش این به پاسخ

 بـه  هـاي  تکنیـک  و هـا  هدر عین توسل جستن به شیو ،که جنگ روانی يا گونه به ؛است

 اسالمی نظام یک که رسد نمی نظر به منطقی و دارد خصمانه ماهیتی نرم، و اقناعی ظاهر

  .ببرد بهره خصمانه و ارزشی ضد روش یک از خود، پیروان روانی مدیریت براي

کنـد کـه شـیوه آن     یایجـاد مـ   را فرصت این ،(ص)پیامبر اکرم دینی حکومت تجربه

حضرت در مدیریت روانی جامعه اسـالمی اسـتخراج و بـه عنـوان الگـویی صـحیح و       

 اسـالم،  صـدر  تـاریخ  تحلیلـی  مطالعـه  ضمن ن پژوهشیا. کنیم پیشنهاد حسنه اي هاسو

 آنهـا را  سـرانجام، حضـرت   و کرد ید میتهد را نبوي جامعه که را روانی خأل هاي زمینه

  .کند یمبررسی  مطالعه و ،است کردهیریت مد
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  پذیري روانی مسلمانان صدر اسالم  آسیب

 ،مسلمانان صدر اسالم و یاران پیامبر به مقتضاي غرایـز انسـانی و نیازهـاي عـاطفی    

 بر اثر متعددي، موارد در و بودند روحیه تقویت و عاطفی هاي پیام دریافت به مند عالقه

. شـدند  مـی  جـدي  ضـعف  دچـار  روانـی  هـاي رخـی کمبود ب یـا  دشـمن  روانـی  جنگ

 سازي اقتصادي، شایعه شکنی، تحریم جنگ، صلح، پیروزي، شکست، پیمان هاي موقعیت

 بـراي  کـه  بودنـد  روانـی  هـاي  يریـ درگ همگـی  اسالم، رهبر شخصیت دشمنان و ترور

  آمدند. می پیش اسالم صدر مسلمانان

الم، در نخستین اس سپاه انبوه وجود با توان نام برد که یرا م حنین غزوه نمونه، يبرا

مجاهدان تنگ شد که فرار کردند و چندین  هجوم کفار هوازن و ثقیف، چنان عرصه بر

واقدي، ر.ك: ( نفر از هوازن توانستند به قصد کشتن پیامبر تا نزدیکی آن حضرت برسند

 انناریم علت این شکست را ضـعف روانـی مسـلم   قرآن ک .)307ـ301، ص2ج ،م2004

به عوامـل   ،ایمان و شجاعت انندم ؛جاي تکیه بر عوامل درونی آنها به چون ؛معرفی کرد

 کرد می اقتضا ها این ضعف .)25 ،(توبه همچون زیادي نفرات خود متکی بودند ؛بیرونی

 کنـد  ایجـاد  فضایی و ندیشدیب تدبیري مردم روان و افکار، اراده مدیریت براي پیامبر که

  .حفظ کند ها توطئه برابر در را اسالمی جامعه که

  (ص)اصول مدیریت روانی پیامبر

به شـکل کنتـرل و دسـتکاري     ،نیازهاي روانی جامعه در برابرپیامبر واکنش و اقدام 

 آن گر سلطه حاکمان و باشد بعدي تک و سویه یک رویکرد نوعی که نبود ها هافکار و اراد

 نگاه کنند؛ بلکه  منفعل خود اراده برابر در را جامعه و اعمال روانی، جنگ به توسل با را

 و ها در بحرانکه  بود انسانی کرامت بر مبتنی و مدار عمومی، ارزش اراده به حضرت آن

  .گرفت می کمک آن از نظامی و اجتماعی، سیاسی سخت شرایط

 یـا  تغییر، کنترل، دستکاري براي تالش جاي به گر، سلطه حکّام برخالف حضرت آن

 خـاطر،  همـین  بـه  و داشـت  آن مـدیریت  و پرورش در سعی افراد، هاي اراده سرکوب

متفاوت از جنگ روانی بوده  ،اهويم لحاظ از خود، پیروان با حضرت آن روانی راهبرد

هـاي احساسـی افـراد بهـره      اگرچه از تحلیـل  ،روش مدیریت روانی آن حضرت .است

 در رفتار با مهرورزي و شفاف و برخوردار از آگاهی روانی، جنگ برخالف ولی برد، می
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 حفـظ  را مـردم  اصـالت  جامعـه،  روانـی  مـدیریت  ضمن (ص)حضرت آن. بود انمنؤم

 جلـوگیري  باشـند،  حکومـت  دست در اي اراده ان تبدیل به ابزار بیآن اینکه از و کرد می

  .نمود می

 برد یم بهره هایی شیوه و اصول از جامعه روانی مدیریت در حضرت آن ،اساس همین بر

در  ؛باشـد  نداشته منافات اسالمی امت اصالت با و سازگار افراد، اسالمی و انسانی شأن با که

 ضـمن  ها . این روشکنیم یبررسی م را آن حضرت مدیریتی هاي روش از اي ادامه، مجموعه

 و در افکـار  مـدیریت  و شـده کنتـرل   پذیرفتـه  هاي شیوه از مخاطبان، احترام و اصالت حفظ

    .هستند ها اراده

  شناختی مخاطبان هاي روان توجه به ویژگی .1

شناخت افراد جامعه و توجه به سطح فهم و درك و پذیرش ذهنی و فکـري آنـان،   

ایـن معیـار توجـه    بـه  . اگر مـدیران جامعـه   استمعیار مهمی براي مدیریت روانی آنان 

 ؛کنـد  و تحولی در مخاطبـان ایجـاد نمـی    ماند یمنتیجه  یهاي فکري آنان ب تالش نکنند،

 یادهد تغییر را عقیده و رفتار مخاطب آن است که چراکه هدف مدیریت روانی جامعه، 

 يا جـه ینکند، نتتأیید و تصویب  را پیام ،و بدیهی است که اگر مخاطب کندکنترل  آن را

ه و یـ روحفراد و شناخت ا ازمندینت روانی موفق جامعه یمدیر ،بنابراین ؛نخواهد داشت

(ص) گذار بر مخاطبان است کـه پیـامبر  اثرشناختی  آنان و بهره بردن از فنون روان منش

  داشت.این امر توجه ز به ین

 هـایی  فرصـت  بتواند گروه یک رهبر اگر که اند داده نشان شناختی روان هاي پژوهش

 در و شـرکت  گـروه  يدادن کارهـا  انجام و ها يریگ تصمیم در گروه افراد که کند ایجاد

ـ از  پیشـگیري  در عمـل  ایـن  کنند، دخالت جاري امور  آنهـا  گريپرخاشـ  و تـوجهی  یب

وضوع به آن م یک شناخت از پس افراد رایز ؛)523، ص2، ج1375مان، (است  اثرگذار

شوند. در  و پس از فهم کامل آن، از نظر روانی با آن موضوع درگیر می ابندی یمگرایش 

کند و افراد با توجـه بـه مطـالبی کـه از      موضوع رشد می ةاردربادراك کلی  ،این مرحله

دهنـد و افـراد    واکنش نشـان مـی   ،آن موضوع در برابر ،شنوند رهبر مورد اعتمادشان می

مواضـعی   ،هرچه بیشتر درگیر آن قضیه شوند و در مورد آن از خود تعهد نشـان دهنـد  

  .)33، ص1391(محکی، رند یگ یمتر  محکم

 همکـاري  و تعهـد  به آن، توفیق و دین هاياینکه تحقق خارجی کارکردپیامبر با علم به 
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ال مـردم  فعـ  مشارکت و اطاعت، پشتیبانی با تنها نبوي حکومت برکات و است وابسته مردم

 اسـتفاده  مردم حضور فرصت از برسد، ظهور به تواند یم حکومتی و اجتماعی هاي هدر عرص

 گونـه  بـه ایـن  . آن حضـرت  نهـاد  بنا مردم فرمانبري و بیعت پایه بر را خود حکومت و کرد

خودزاد اقناع به آن از شناسی روان در که مشارکت
1
و بـا   کرد میپیوسته توجه  ،شود یتعبیر م 

افـزون  ،درنتیجه ؛ک به آن توانست اعتقادات عمومی مردم را به اراده عمومی تبدیل کندتمس 

بر اینکه پیام امت اسالمی را بـه دوسـتان و دشـمنان در خـارج و داخـل قلمـرو حکومـت        

تعهد آنها به اسالم و  ،جهان اسالم سائلدرگیر کردن مسلمانان با م ضمن ،اسالمی ابالغ کرد

  برد.  باال را شان عقاید دینی

 مشـورت  مـردم،  اجتمـاعی  نیازهـاي  بـه  گوییپاسخ براي پیامبر هايیکی از راهکار

 توکل با و مشورت مردم با کارها در که داد دستور حضرت آن به نیز خداوند. بود کردن

اینکه موجب  ضمنکردن، مشورت  .)159 ،عمران آل(  کند عملی را خود تصمیم خدا به

 ،دهـد  یدیگران را در دسترس قرار م يها هو تجرب شود یمرأیی و استبداد  پرهیز از خود

 مشارکت گیري تصمیم در مسلمانان وقتی. کند می فراهم نیز را ها قلب بر مدیریت هزمین

 براي باال پذیري مسئولیت با و کردند یم خودباوري و شخصیت احساس شدند، می داده

  .دندیکوش یمهاي نهایی  ا و تصمیمهدستور ساختنلی عم

 بحرانـی،  و حساس هاي موقعیت در چگونه حاکم یک که دهد می نشان پیامبر ةسیر

 ةدربار »بدر« غزوه حضرت در کند. آن یم مدیریت مردم، از گرفتن مشورت با را جامعه

، 1، جم2004واقـدي،  (کـرد   مشـورت  خـود  اصـحاب  با نبرد محل تعیین و جنگ اصل

ـ  ،در همان جنگ .)60ص سـاخت، ر زمانی که خداوند وي را در سرنوشت اسیران مخی 

   .)108، ص(همان و به نظر آنان عمل کرد خواستاصحاب را 

 مشـورت  بـه  قـریش  بـا  مقابلـه  وهیشـ  ةدربار و داد تشکیل شورایی »احد« ةدر غزو

بـراي  » احـزاب « غزوه در .)164ـ148، ص2، جق1407ر جزري، یاث ر.ك: ابن(پرداخت 

تصمیم به کندن  ،شورایی تشکیل داد و با توجه به نظر سلمان فارسی ،مقابله با مشرکان

در حمله به قلعه خیبـر نیـز مشـورت کـرد و پـس از بررسـی        .)همان( گرفت» خندق«

بن منذر اتفاق کردند و جنگ را   به نظر یکی از رزمندگان به نام حباب ،هاي خیبر زمین

 از پـس  تبـوك  هدر غـزو  .)245، ص2، ج1376(سـبحانی،   انتقال دادندها  به پشت نخل

                                                   
1. Autogenics Persuasion 
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 روي پیش ةدربار خود اباصح با ها، رومی نشینی عقب مشاهده و تبوك منطقه به رسیدن

 بـا  اسـالم،  سپاه خستگی لیدل به سرانجام و کرد مشورت بازگشت و ها رومی سمت به

  .)400، ص2، جم2004(واقدي،  نمود.موافقت  بازگشت درباره اصحاب نظر

 بـراي  دشمنان که بود اثرگذار و مفید اي هبه انداز اننامشورت گرفتن پیامبر از مسلم

 از اندازه از بیش يرویپ به پیامبر کردن متهم با دندیکوش موفقیت، این روند از جلوگیري

 (ص)اهی آنهـا بـا پیـامبر   همر اش نتیجه که مردم با مشورت از را حضرت مردم، آن نظر

و از ایشان کسانی هستند « :خنثی کردن یچنقرآن این توطئه را البته محروم کنند که  ،بود

بگـو گـوش خـوبی بـراي      .او زودبـاور اسـت   :گوینـد  دهند و مـی  که پیامبر را آزار می

کند و براي کسانی از شما کـه   به خدا ایمان دارد و [سخن] مؤمنان را باور می ؛شماست

عـذابی پـردرد    ،رسانند رحمتی است و کسانی که پیامبر خدا را آزار می ،اند ایمان آورده

  .)61 ،(توبه 1»[درپیش] خواهند داشت

توجـه آن   داشـت،  در نظـر آن را  (ص)کـه پیـامبر  شناختی  یکی دیگر از نکات روان

 پیوسته (ص)پیامبر. گرفت می کار به که بود گروهی یا فرد هر هاي حضرت به توانمندي

ـ م در دانـد  یمـ  که حالی در گیرد، برعهده را مسئولیتی کسی اگر که کرد یم سفارش  انی

 خیانـت  مانانمسـل  تمـام  و خدا، رسـول  به دارد؛ وجود او از تر شایسته کسی مسلمانان

 هرچنـد  فـردي  اگـر  (ص)پیامبر حکومت در .)118، ص10ج ،تا بیهقی، بی(است  کرده

 واگـذاري  از بـود،  بهره بی مسئولیت یک انجام دادن در الزم توانایی متعهد، از و باایمان

به ابوذر غفـاري   (ص)حضرت آن ،اساس همین بر ؛شد یم خودداري وي به منصب آن

پـس   .بینم یمن تو را در مدیریت ضعیف م«فرمود:  ،یارانش بودترین  که یکی از نزدیک

، 22، جق1403 (مجلسـی،  »ر!ینپـذ هیچگاه مسئولیت و حکومت بر حتی دو نفر را نیـز  

  .)406ص

شایستگی و کارآیی آنان آگاهی  شناخت و از میزان نیروهایش را می (ص)پیامبر

اي  وظیفه ،داد که به افراد این امکان را به حضرت می ،کامل داشت. شناخت نیروها

 اسـتعداد  و عالقـه  کـه  افـرادي  از حضـرت  آن. کند واگذار شان توان و عالیق بنابر

 علمی استعداد و عالقه که افرادي از و نظامی هاي عرصه در داشتند، رزمی و نظامی

                                                   
1 .»نُ لؤْمی و نُ بِاللّهؤْمی رٍ لَّکمأُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَی ویِقُولُونَ ه و ؤْذُونَ النَّبِیینَ یالَّذ منْهمو نکمنُواْ مینَ آمۀٌ لِّلَّذمحرینَ ونؤْملْم

ویمأَل ذَابع ملَه ولَ اللّهسؤْذُونَ رینَ یالَّذ«.    
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کرد و هیچ نیرویـی کنـار زده    یاده ماستف فرهنگی هاي عرصه در داشتند، فرهنگی و

امـا شـاعري    ،ت شرکت در جنگ را نداشتأحسان بن ثابت قدرت و جرشد.  نمی

 میـدان  بـه  را وي حسـان،  شـرایط  درك با (ص)خدا بود. رسول دست توانا و چیره

 بـراي  حسـان،  قریحـه  از و نکـرد  پوشـی  چشم او استعداد از اما فرستاد، نمی جنگ

حسـان   ،خداوند«فرمود:  یبرد و م یهجو دشمنان بهره م و رزمندگان روحیه تقویت

تا زمانی که از رسول خدا حمایـت   ؛القدس قرار دهد روح ییدرا مورد حمایت و تأ

  .)65، ص2، جق1422جزري، اثیر  ابن( »کند یم

 و کـارآیی  کـه  کرد می استفاده نیز تنبیه و تشویق شناختی از تاکتیک روان (ص)پیامبر

حضـرت شـامل    آن هـاي  شـارت . بانـد  د کـرده ییتأشناسان  عموم روان را آن تربیتی آثار

 غنایم ةوعد حتی نیک، اعمال اخروي پاداش کردن برجسته ،بهشت به مجاهدان تشویق

 داللـت  جنگی غنایم به و ه استشد بیان) 20ـ19 و 15 ،فتح( متعددي آیات در که کثیر

ن یا همگی ؛شد یم ستقبال مجاهدینا و بدرقه درکه  شانیا کالمی هاي تشویق و کند می

 را مشکالت با رویارویی براي عالقه و روانی ةانگیز و برد یم باال را عمومی ارادهموارد، 

  .کرد می ایجاد انمنؤم در

گرفـت،   یمـ  کـار  به رفتار کنترل و تغییر براي پیامبر که يدیگر شناختی روان تاکتیک

این است که برخالف تصور عمومی کـه تنبیـه را    زیبرانگ تأمل نکته ،باره ینا در. بود تنبیه

 بلکـه  ،نیسـت  برخوردار آلود خصم ماهیتی از تنها نه تنبیه پندارند، آمیز می عملی خشونت

 محبوبیـت  موجـب  ،موارد برخی در حتی و هم هست مهربانی و شفقت متضمن گاهی

  .شود می وي به شده تنبیه فرد شدن تر نزدیک و مربی

 طـول  کننـد، در  یمـ  حمایـت  تجربی هاي پژوهش اینکه بر افزونرا  اي هبتجر چنین

 لیبرالـی  صـبغه  کـه  ادیـانی  از مـردم  که شده داده نشان پیوسته هم انسانی حیات تاریخ

 ایـن  و  نکـرده  چنـدانی  استقبال کنند، بندوبار بی و رها را انسان دندیکوش می و اند داشته

 در سعی که ادیانی به ایمان و عقیده اما ؛اند و نابودي بوده فروکش حال در همواره ادیان

 کننده تنبیه و گیر سخت خداي يها عنوان با خداوند از آنها در و دارند انسان رفتار کنترل

  .)135، ص2005(کرك پاتریک،  اند بوده برخوردار خوبی رشیپذ از است، شده یاد نیز

ـ آزادي  و گسـیختگی  افسـار  بـه  تمایل ها که انسان یژگیواز این  (ص)پیامبر  حـد  یب

 اسـتفاده  شوند، بازگردانده درست راه به انحراف و اشتباه هنگام دارند دوست و ندارند
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 الهـی ي دسـتورها  از و شـدند  یمـ  منحرف اصول از اصحابش که صورتی در و کرد یم

 هـا  نبیـه ت ایـن  مواقـع،  شـتر یدر ب و کرد می تنبیه را آنها یپوش چشم دند، بدونیچیپ یسرم

  .آورد می دنبال به نیز اي هآثار و نتایج سازند ،اینکه همراه با روشنگري بود لیدل به

 خوددارياُحد  جنگ در شرکت از که است کسانی به متعلق ها تنبیه این از اي نمونه

 فـرا  مشرکان تعقیب براي را مردم ،(ص)پیامبر دستور به بالل جنگ، بودند. فرداي کرده

حـق همراهـی بـا     ،دیروز در میدان اُحد حاضـر نبودنـد  انی که کس کرد اعالن و خواند

 جـابر بـن   که بود سخت آنان براي اي هرا ندارند. این طرد اجتماعی به انداز (ص)پیامبر

 هفـت  سرپرستی که کرد عنوان پدرش وصیت رااُحد  در همراهی نکردنش دلیل عبداهللا

ه او را به همراهـی  ک خواست (ص)پیامبر از اصرار، با و بود سپرده وي به را خواهرش

  .)335، ص1، جق2004واقدي، (گرداند  سرافراز

 از تنبلی، و سستی خاطر به که را نفري سه تبوك غزوه از پس حضرت آن ،همچنین

 رسیدند خدمتش (ص)پیامبر بازگشت از پس و بودند کرده خودداري جنگ در شرکت

د کسـی بـا آنهـا    دا دسـتور  و نگفـت  سخن آنها با یامبرپ نبخشید. کردند، عذرخواهی و

تنها  آنها نه ،بودند رو روبهسخن نگوید. با وجود اینکه آنان با یک طرد اجتماعی گسترده 

ـ دل همین به حتی و دانستند بلکه آن را عین عدالت می ،از تنبیه خود ناخشنود نبودند  لی

 نکننـد.  خشـنود  را دیگـري  گناهکـار  تـا  کنند رابطه قطع نیز همدیگر با گرفتند تصمیم

 روم بـه  کـه  کردنـد  دعـوت  آنها از و شدند آگاه آنها وضعیت از ها که رومیهم انی زم

 چنـین  اینکـه  از و کردنـد  رد را پیشنهاد این کنند، زندگی روم حکومت پناه در و بروند

، تـا  هشام، بی ابن(شدند  ناراحت سخت ند،شتدا طمع آنان به کفار که آمد پیش موقعیتی

  .)179، ص4ج

  تعامل مستقیم و اعتماد متقابل با مردم .2

پـذیري   موجب مـدیریت  ،تعامل و پیوند عاطفی، منطقی و عقالنی یک رهبر با مردم

چراکه نفوذ کالم و اثربخشـی   ؛شود رهبر می افکار، اراده و رفتار مردم و باال رفتن تدبیر

ي ارتبـاطی  هـا  گیرد و این امر با حـذف واسـطه   پیام در جریان تعامل رودررو شکل می

 يهـا  گـروه  و مـردم  بـا  واسطه بی ارتباط براي فرصتی هر از (ص)پیامبر. شود یم ممکن

 حضـرت  آن بـا  مردم مراوده و آمد و رفت اي اندازه به و کرد می استفاده جامعه مختلف

 داد دسـتور  انمنـ ؤم به خداوند که ییشد تا جا می وي اذیت و آزار موجب که بود زیاد
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و موجب زحمـت   کنندی آن حضرت را درك زندگ ، شرایط(ص)پیامبر با شان رابطه در

  .)5ـ2 ،وي نشوند (حجرات

 برابـر  در عمـل  شـدت  و فرمانـدهی  در قدرت و ياستوار هبا هم (ص)رسول خدا

 با نیز خداوند. داشت گريهدایت و نرمش با آمیخته و صمیمانه رفتاري مسلمانان با کفار،

 ،)128 ،و از جنس مردم بودن آن حضرت (توبـه  مبرپیا رأفت و دلسوزي کردن برجسته

 همـه  در ،(ص)پیـامبر  متواضـعانه  و دوستانه رفتار. ستود را او فتکلّ رفتار تعاملی و بی

 را اصحاب سفري، در حضرت آن که گونه داشت، همان جلوه حضرت آن برخوردهاي

 پیـامبر  از شیپ خواست نمی که انصاري ابوقتاده اصرار برابر در و داد آب خود دست با

، ق1403قمـی،  (» بخـورد  آب همـه  از آخر که است آن قوم ساقی«: فرمود بخورد، آب

 در و شـد  پـذیرایی  مشغول خودش نیز نجاشی نمایندگان هیئت ورود هنگام ؛)146ص

 خواهم یم من و داشتند گرامی حبشه در مرا اصحاب آنان«: فرمود یارانش مخالفت برابر

  .)44، ص3، جتا کاشانی، بی فیض(» کنم شان م پذیراییخود

 روي از نه ،(ص)پیامبر عاطفی و دوستانه رفتار که است این مورد، این در مهم نکته

 عنـوان  بـه  خـود  سـربازان  بـه  هیچگـاه  حضرت بود. آن وي قلبی اعتقاداز  بلکه تظاهر

از  (ص)اکـرم  رسـول  مراقبـت  و مندي، مهـرورزي  عالقه. نگریست نمی جنگ يابزارها

در خلوت و تضرعش به درگاه خداوند و بیم او بر جان سربازان خویش  ،سربازان خود

یـاران   ،آنان را دوسـتان  ،آن حضرت در دعا براي سربازانش در روز بدر .گر است جلوه

 کسی دیگر رفتند، می میان از اگر که دانست می خدا راه گران منادیان حق و هدایت ،خدا

روشن است که وقتی سـربازان   .)87، ص1، جم2004(واقدي،  کرد نمی پرستش را خدا

 کـف  بـر  را خـود  هـاي  نجـا  باالتر زةبا انگی ،شان پی ببرند به چنین نگرشی در فرمانده

 را یـارانش  بـا  پیـامبر  دوستی و شفقت این نیز خداوند. کنند یم فدا او براي و رندیگ یم

دانست و بر ادامه آن  انناهاي مسلم اراده و افکار مدیریت در حضرت آن موفقیت عامل

پس به [برکت] رحمت الهی با آنان نرمخـو شـدي و اگـر تنـدخو و     « :تأکید کردن یچن

از آنـان درگـذر و برایشـان     ،پس ؛شدند از پیرامون تو پراکنده می قطعاً ،دل بودي سخت

  .)159 ،عمران (آل 1»آمرزش بخواه

بـه   .یگر مسلمانان بـود ایجاد برابري میان خود و د (ص)یکی از مظاهر تعامل پیامبر

                                                   
1 .»و منْهع فک فَاعلونْ حیظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ ما غَلفَظ کنت لَوو ملَه نتل نَ اللّهۀٍ ممحا رفَبِممرْ لَهتَغْفاس«.    
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 در را خـود  و کردنـد  یمـ  احسـاس  حضـرت  آن کنار در را خود مردم، هاي که هم گونه

اتفـاق   بدر جنگ در حقیقت، این گواه بارزترین. دانستتد و تکالیف با او برابر می حقوق

 و داشت شتر یک مرثد أبی مرثد بن و (ع)طالب ابی بن  علی  همراه به حضرت آن که افتاد

رسید  روي او فرا کردند و حتی هنگامی که نوبت پیاده می استفاده آن از نوبت به سه هر

ایـن خواسـته را رد کـرد و     ،خواستند آن حضرت را از این امر معـاف بدارنـد   و آن دو

 »نیاز نیسـتم  بی پاداش و اجر از شما از کمتر نیز من و نیستید تر شما از من قوي«فرمود: 

  .)77، صم1970(سباطی، 

دیده نشد که  گاهاما هیچ ،آورد گرسنگی در جنگ خندق بر مسلمانان بسیار فشار می

سـهم بیشـتري بـه خـود      ،غذاي بهتري بخورد یا از غـذاهاي موجـود   (ص)رسول خدا

داد و غذا و لباس خوب را به آنان ایثار  بسا که یارانش را ترجیح می چه ؛اختصاص دهد

 (ص)پیامبر فتکلّ یب رفتارتأثیر روانی ن یترباال .)387، ص1، جم2004(واقدي،  کرد می

لنبی مسجدا بناي و احزاب جنگ در خندق حفر در حضرت آن همکاري و کمک را در

این عمـل   ،وقتی خود حضرت براي ساختن مسجد دست به کار شد رایز؛ دیتوان د یم

ضـمن  شد که آنهـا   نگذاشت و موجب ترغیب آنا اثرن و انصار اچنان در عموم مهاجر

اگر ما بنشینیم و پیـامبر  کردند؛  می زمزمه را شعر این کار هنگام ،کوشش بسیار تالش و

  .)313، ص1، جتا یب هشام، ابن(» ایم هکار زشت و ناروایی انجام داد ،کار کند

رابطه،  ةمشروط بر این است که جوهر ،کارآیی این تعاملکه البته باید توجه داشت 

طـرف    ن و نقش یـک وز اندازه هر رایز ؛باشد اثرگذاري و اثرپذیري بر مبتنی و دوطرفه

افکار شدن  بدین ترتیب که محور ،شود شکل نامطلوبی از ارتباط ایجاد می ،افزایش یابد

 اهـداف  و ها نیت غلبه و گردد یم زدگی عوام موجب کالن، هاي گیري عمومی در تصمیم

 حـوزه  در کـه  شـود  می عمومی را سبب هاي اراده کنترل و کاريدستهم  سیاسی حاکم

 آن و بـود  محـدود  پیـامبر  هـاي  مشـورت  هدایر ،بر همین اساس ؛ر داردقرا روانی جنگ

 مشورت داشت، صریح حکم و شد می رسولش و خدا به مربوط که اموري در حضرت

 شخصیت و گرفت می صورت جامعه به مربوط امور در يو هاي مشورت بلکه کرد، نمی

صـداقت و امانـت او بـه    تـدبیر،   درخشان سابقه درکنار حضرت آن اعتماد قابل و قوي

  .کنند تحمیل (ص)پیامبر بر را خود ينظرهاکه  داد اجازه نمی ،دیگران
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  مردم به بخشی افزایی و آگاهی دانش .3

امروزه الگـویی را بـا عنـوان ناهمـاهنگی شـناختی      ،شناسان اجتماعی روان
1
معرفـی   

ناهمگونی ادراکی فستینگر نظریهکنند که متأثر از  می
2

است. این الگو مواردي را مطالعه  

 و عقایـد  تنـاقض  و هـا  کند که فـرد از ناسـازگاري ادراکـی و ناهمـاهنگی شـناخت      می

 فردي اگر ،الگو این براساس ؛کوشد می تناقض رفع براي و شود باخبر می هایش گرایش

بـراي ایجـاد    و گـردد  مـی  شـناختی  ناهماهنگی دچار باشد، متناقض شناخت دو داراي

ند کـه طـی آن یـا    ک می هایی تالش روانی، هاي و کاهش تنش دوبارههماهنگی و تعادل 

  عالم خارج را. هاي خود را تغییر دهد و یا عینیت هاي باید ذهنیت

ممکـن اسـت سـرانجام     ،ایجاد ناهماهنگی شناختی در درون افـراد  ،بر همین اساس

در ایـن صـورت فـرد از نـوعی منطـق روانـی       .موجب تغییر نگرش یا رفتار آنها شود
3
 

هماهنـگ   ،شـناختی  تغییر دهد که از نظـر روان  يا گونه بهکند تا باورهایش را  یپیروي م

، 1962(فسـتینگر،   از قـوانین منطقـی و عقلـی پیـروي کننـد      بدون آنکـه لزومـاً   ،باشند

  .)156ص

 و نهند نا میهل مردم بج و فکري استضعاف بر را خود اساس که باطل هاي حکومت

 علیـه  الگو همین براساس دانند، یم خود اهداف به رسیدن براي فرصتی را آنان ناآگاهی

 سیاسـی  و حکـومتی  تجربـه  امـا  ؛کننـد  یم شبهه القاي جامعه اصیل هاي ارزش و عقاید

 از پیشـگیري  ضـمن  مـردم،  آگـاهی  افـزودن سـطح   بـا  توان یم که دهد می نشان پیامبر

یک حکومت مبتنی بر اصـول اسـالمی و    رایباال برد؛ زا، قدرت سیاسی را نیز ه افانحر

 هآگاهی مـردم را سـرمایه و پشـتوان    ،شخصی حاکمان نیست اهدافانسانی که به دنبال 

 شـدن   فراهم زمینه تا کند می استفاده ها واقعیت تبیین براي فرصتی هر از و داند می خود

   .برودمالی از میان احت تردید هرگونه

 (ع)موسـی  حضـرت  از فرعـون  وقتـی  کـه  چنـان  بـود؛  پیـامبران  همـه  هاین امر شیو

 را قبطیان عید روز ظهر حضرت آن کند، تعیین مبارزه براي را زمانیکه  کرد درخواست

 (ع)یا حضـرت یوسـف   )59 ،بیایند (طه بیرون مشاهده براي بتوانند همه تا کرد پیشنهاد

و  شـد او  محبـوب  ،ولی پس از تعبیـر خـواب پادشـاه    ،که هشت سال زندانی شده بود
                                                   

1. Cognitive Dissonance 

2. Leon Festinger 

3. Cognitive Consistancy 
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را بـه   آزادي پـذیرش  و داد منفـی  پاسخ شاه ةفرستاد به د،یگرد صادر اش دستور آزادي

رفع ابهام و آشکار شدن مکر زنانی دانست که نقشـه زنـدانی شـدن او را کشـیده     شرط 

  .)50 ،وسفی( بودند

ـ   ؛کـرد  یمبـارزه مـ  اندیشی  نیز پیوسته با جهل و ساده (ص)پیامبر  آن کـه  اي هبـه گون

 بـا  همزمـان  کـه  زمـانی  ،دلیل همین به ؛پسندید نمی زین را ناآگاهانه یکتاپرستی حضرت

 انـدوه  سـبب  بـه  خورشـید کـه   پنداشتند مسلمانان و افتاد اتفاق کسوف فرزندش مرگ

ـ  مـردم  ایمـان  افـزایش  موجب بود ممکن تصور این است، اگرچه گرفته (ص)پیامبر ه ب

اندیشی را نفی کرد و براي جلـوگیري از جهـل و    ولی پیامبر این ساده ،شود (ص)پیامبر

 ندخداوند هباالي منبر رفت و تصریح کرد که خورشید و ماه دو نشان ،خرافه پدید آمده

  .)485، ص7، جق1409عاملی، حر (شوند  نمی گرفته کسی زندگی و مرگ خاطر به و

ـ  ،شـد  یمردم سبب تردیـد آنهـا مـ    یناآگاه که موردي هر در حضرت آن  وجـه ت یب

را  مـوردي  بـاره  نیـ در ا. کـرد  یم افشا مردم براي را پرده پشت هاي ماند و واقعیت نمی

 اعتـراض  صداي حضرت، آن توسط المال بیت نابرابر تقسیم از پس توان مثال زد که یم

 عطا اَقْرع و عیینَه از کمتر را سراقه بن جعیل سهم پیامبر چرا که شد بلند اصحاب از یکی

فرمود: سوگند به خدایی که جانم در دست قـدرت اوسـت،    (ص)ه است؟ حضرتکرد

 تـر  من جعیـل را از همـه آنهـا محبـوب     ،اگر زمین پر از افرادي مثل عیینه و اقرع باشد

 اعطاي کردم، اما رفتار او با اساس این بر و نگریستم خودش اسالم به را دانم. جعیل می

اسـت   اسـالم  سـوي  بـه  آنهـا  هـاي  براي جذب دل اقرع و عیینه ؛ مانندافرادي به غنایم

  .)270، ص2، جق1407ر جزري، یاث ابن(

اسـتفاده   و دوگانـه  برداشت زمینه هم مردم، وظایف بیان در(ص) حضرت صراحت

. کـرد  مـی  نزدیـک  خـود  اهداف به را (ص)حضرت هم آن و برد یم بین از را نادرست

لی داشتنـد و ما کمک قصد جبهه، در حضـور جـاي به که کسانی به قـرآن صریح بیـان

 راسـتاي  در کننـد،  آسـوده  را خویش وجدان ها، جبهه به مبلغی پرداخت با خواستند می

 راضــی  کامـل  وظیفـه  انجـام  از کمتر به خداوند که بدانند تا است بخشی آگاهی همین

 ؛هرگز از شما پذیرفته نخواهد شد ،میلی انفاق کنید چه با بی ،رغبت ابگو چه ب«نیست: 

  .)53 ،(توبه 1»اید چراکه شما گروهی فاسق بوده

                                                   
  .»فَاسقینَ قَوما کنتُم إِنَّکم منکم یتَقَبلَ لَّن کرْها أَو طَوعا أَنفقُواْ قُلْ«.  1
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 هـم  بـاز  حضـرت  آن شـد،  نمی ممکنبخشی صریح  در موارد خاصی هم که آگاهی

ی را بـه مـردم   اطالعـات  ،هکنایـ  صورت به بماند؛ بلکه غفلت در جامعهکه  داد نمی اجازه

 خـواص  ابتـدا  ،درنتیجـه  ؛داشت یشیاند و ژرفر تدب به نیاز آن کامل فهم که رساند می

  .شد می ریپذ درك همه براي زمان، گذر با و شدند می قانع جامعه

کـه   شـد  متعهـد  پیـامبر  کـه  بـود  حدیبیـه  صـلح  از پس روش، این نمونه بارزترین

 همـین . بازگرداند قریش به برند، میپناه  مدینه به خود ولی اجازه بدون که را مسلمانانی

 ةسـور  آیات نزول اما ؛شد آنها نارضایتی موجب بود، مسلمانان ضرر به ظاهر در که امر

 را خـواص  و مسلمانان هاي دل مسجدالحرام، به ورود و قریب فتح وعده و فتح مبارکه

 ان در آینـده باشـند  پیمـ  ایـن  دسـتاوردهاي  منتظر و کنند صبر که کرد و تشویق  امیدوار

  .)105، ص2، جم2004(واقدي، 

  مرجع هاي هاستفاده از ظرفیت گرو .4

ــب   ــث مخاط ــات در مباح ــگران ارتباط ــی پژوهش ــ ،شناس ــات« هاز نظری  دو ارتباط

»اي مرحله
1
از  و نخبگـان  و خواص به اول هافکار در مرحل ،کنند که بر اساس آن یاد می 

 ،1، ج1391کوبلی، (شود  منتقل می ،هایی از جمعیت که کمتر فعال هستند آنان به بخش

 عمـومی  افکـار  از تـر  سـریع  نخبگـان  عمومی افکار ها، پژوهش این اساس بر .)253ص

 هر چیـز  از بیش سیاسی، نهادهاي که شود می موجب امر همین و گیرد می شکل جامعه

هـاي مرجـع یـا     گروه باشند که بـا عنـوان گـروه    این عمومی افکار به دهی شکل پی در

   .)408، ص2005(ملتون و همکاران،  شوند یخواص شناخته م

 ظرفیـت  از پیوسـته  خود، الهی هبندي کامل به وظیفیبا حفظ اصول و پا(ص) پیامبر

 بـا  مستقیم تقابل و تحریک از داشت، امکان که جایی تا و برد یم بهره مرجع هاي گروه

 ها سال که بودند کسانی اسالم، صدر در مرجع هاي هترین گرو کرد. از مهم یم پرهیز آنها

  ویـژه  جایگـاه  عـرب،  اي قبیلـه  جامعـه  در و شدند می شناخته خود قوم بزرگ عنوان به

ارج  را آنها بزرگ اسالم، به آنها دعوت و قومی هر بر تسلط از پس (ص)پیامبر. داشتند

  .)83، ص1389صدوق، (کرد  خودش حاکم می قوم بر را او و نهاد یم

 امپراطور همچون آنها شتریب به است، نوشته پادشاهان به که هایی نامه در حضرت آن

                                                   
1. Two-step flow of communication 
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 ایـن  یمامـه،  یمـن و حـاکم   غسانیان برادرش، حاکم و عمان بحرین، پادشاه روم، حاکم

ن تهدیـد  سلطنتشـا  و اسـالم، حکومـت   پـذیرفتن  صـورت  در که است داده را اطمینان

  .)41، ص2، ج1376(احمدي میانجی،  نخواهد شد

 کـالم  نفـوذ  و قـدرت  که را آنها نافرمانی و کارشکنی هزمین (ص)این برخورد پیامبر

 از شیپـ  حضرت آن که بود تاکتیک همین اساس بر دیشا. برد می بین از داشتند، ییباال

 روز در و فرسـتاد  یمرا از طریق ابوسفیان  مکه فقراي به خود مالی هاي کمک مکه، فتح

 کـه  ابوسـفیان  ،درنتیجـه  ؛داد قـرار  مکه امن هاي محل از یکی را وي خانه نیز مکه فتح

 خـودش  هـم  مکـه،  بـه  اسـالم  نیروهاي ورود از شیبود، پ نافذ نظرش و قریش بزرگ

، 2، جم2004(واقـدي،   دکـر  یمـ  دعـوت  تسـلیم  بـه  را مکه مردم بود و هم شده تسلیم

  .)257ص

  ها بازسازي روانی جامعه پس از بحران .5

 ـالگـوي ناکـامی     ،رود یکار م سیاسی بههاي  یکی از الگوهایی که براي تبیین جنبش

است که ریشه در رفتارگرایی دارد و رابرت گار 1پرخاش
2
 ،گـار  ؛است دادهارائه آن را  

نسبی محرومیت را مدنی هاي اساس خشونت
3
 تهـاجمی  رفتارکه  است معتقد و داند می 

هـاي اجتمـاعی ناشـی از نومیـدي اسـت و نومیـدي هنگـامی رخ         جنبش در پرخاش و

(گـار،   دهد که موانعی بر سر راه مردم براي رسیدن بـه اهـداف مطلـوب پدیـد آیـد      می

  ).386، ص1973

 تهـاجم  بـراي  مناسـب  هـاي  فرصـت  از یکی بحران، هاي زمان ،براساس همین الگو

 سـهولت  بـه  و هسـتند  اضطراب دچار مردم شرایط این درچراکه است؛  دشمنان روانی

 یـا  سیاسـی  جریـان  یـک  در جنـگ، شکسـت   در شکست. شوند می روانی جنگ طعمه

عـی  طبی بالیـاي  از دنیـ ورزش، آسـیب د  عرصـه  در انتخابات، شکسـت  مثل اجتماعی

 هستند هایی هزمین ،و سوگواري کینزداز دست دادن افراد  ،وفان و سیلطهمانند زلزله، 

   .دهند یم قرار دشمنان اختیار در را روانی فرصت چنین که

از در شرایط بحرانی مـردم را رهـا نکـرده و    (ص) خداوند و پیامبر ،بر همین اساس

                                                   
1. Frustration-Aggression 

2. Gurr.T.R. 

3. Relative Deprvation 
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 شکسـت  از پـس  سخت، شرایط این از اي نمونه. اند دهکرآنها حمایت روحی و معنوي 

 نبـوت  در تردید و استفاده فرصت از نیز یهودیان که شد ایجاداُحد  جنگ در مسلمانان

  .)270، ص1، جم2004واقدي، (کردند  می شایع را پیامبر

 خسـارات  و ظـاهري  شکسـت  پذیرش با قرآن که بود ترتیب  بدین بحران مدیریت

 ناکارآمدي بر دلیل شکست، که کردبه دلداري آنان پرداخت و تأکید  ،انمسلمان بر وارد

 خـورده  شکسـت  جنـگ  در اگـر  حتـی  آنهاست، ایمان به مؤمنان گذاري ارزش و نیست

، عمـران  (آل 1»د کـه شـما برتریـد   مشـوی  غمگـین  و مکنید سستی مؤمنید، اگر و«باشند: 

139(.  

 و هـا  پیـروزي  اینکـه  بیـان  بـا  مسـلمانان  یـأس  از گیريخداوند در ادامه براي پیشـ 

 کـه  انـداخت  بـدر  جنـگ  در شـان  پیـروزي  یـاد  به را آنان نیستند، همیشگی ها شکست

آن  مانندآن قوم را نیز آسیبی  ،اگر به شما آسیبی رسیده« بودند: داده شکست را مشرکان

را تدبیر الهـی و   ها یها و سخت یدرشتاین  زین در ادامه .)140 ،عمران (آل 2»رسیده است

 از مؤمنـان  تشـخیص  و آزمـایش  هوسـیل  ،چراکـه شکسـت   ؛ن معرفی کـرد امنؤبه نفع م

[ي شکسـت و پیـروزي] را میـان مـردم بـه نوبـت        و ما این روزهـا «: است غیرمؤمنان

معلـوم   ،انـد  ] ایمـان آورده گیرند] و خداوند کسانی را که [واقعاًگردانیم [تا آنان پند  می

 3»دارد سـتمکاران را دوسـت نمـی    ،بدارد و از میـان شـما گواهـانی بگیـرد و خداونـد     

  .)140 ،عمران (آل

ـ  ،کفار را نـابود خواهـد کـرد    ،با بیان اینکه خداوند سرانجام از دسـت رفتـه    ۀروحی

تا خدا کسـانی را  «و کرد  امیدوار بعدي هاي پیروزي مسلمانان را بازگرداند و آنان را به

   .)141 ،عمران (آل 4»خالص گرداند و کافران را نابود سازد ،اند که ایمان آورده

نیز در راستاي بازسازي روانـی سـپاه شکسـت خـورده، محبـت و مهربـانی        (ص)پیامبر

کس را سرزنش نکرد و مجاهدان را به سبب اشتباهاتشـان   هیچ . اوبیشتري از خود نشان داد

 را وضعیت و برگرداند صحنه به دوباره را آنان که بود این تالشش هبلکه هم ننمود،محاکمه 

 هجـوم  مقابـل  در همگـی  ندهنـد  اجازه و کنند پایداري مسلمانان تا درآورد نخست حال به

                                                   
   .»مؤْمنینَ کنتُم إِن األَعلَونَ وأَنتُم تَحزَنُوا والَ تَهِنُوا والَ«. 1

  .»ح مثْلُهقَرْ الْقَوم مس فَقَد قَرْح یمسسکم إِن«. 2

    .»واللّه الَ یحب الظَّالمینَو تلْک األیام نُداوِلُها بینَ النَّاسِ ولیعلَم اللّه الَّذینَ آمنُواْ ویتَّخذَ منکم شُهداء «. 3

4 .»و صحمیل ینَ اللّهرِینَآ الَّذقَ الْکافحمی نُواْ وم« 
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 کـرد عفو  را خود سربازان (ص)خدا رسول نیز اوضاع شدن آرام از پس. شوند کشته دشمن

از آنـان   کاري کـه هرچند  ،درواقع ؛تا غرور و قدرت آنان همچنان براي آینده بر جاي بماند

 و کـرد  دعـا  آنـان، برایشـان   عفو ضمن (ص)اکرم بود، رسول سرزنش هشایست ،سر زده بود

  .)535، ص1373ابوزهره، (طلبید.  مغفرت

 چنـان  را  مجاهدان هروحی پاه اسالم را گرفت وفروپاشی روانی س يجلو ،تدابیر  این

 آمـادگی  اعـالم  ابوسـفیان  تعقیـب  بـراي  نیزاُحد  جنگ مجروحان حتی که کرد تقویت

 تلخیِ  درکنارجبران پیروزي این.آوردند وجود به را حمراءاألسد افتخارآمیز وغزوه کردند

 خـورده  شکسـت  جنـگ  و شـد  تشویق و تأیید خداوند طرف از دیگر بار ،اُحد شکست

د] پس از حکسانی که [در نبرد اُ: «اُحد با حس پیروزي و غرور مسلمانان به پایان رسید

براي کسانی از آنان  ،دعوت خدا و پیامبر [او] را اجابت کردند ،آنکه زخم برداشته بودند

  .)172 ،عمران (آل 1»پاداشی بزرگ است ،که نیکی و پرهیزگاري کردند

آنهـا   مردم شدند و تلقی فراري اسالم رزمندگان که نیز مؤته هموقع بازگشت از سری

شرایط روحـی و روانـی   اجتماعی،  طرد و نظامی شکست خاطر به و کردند را نکوهش 

به استقبالشان آمـد و از   خودبا درك موقعیت بحرانی آنها،  (ص)پیامبر داشتند،نامناسبی 

ضـرت ضـمن اینکـه    حضـور آن ح  .)252، ص1374(ضـاهر وتـر،    آنها دلجـویی کـرد  

ـ    ،مجاهدان را از تهمت خیانت تبرئه کـرد   از و گرفـت  را آنهـا  هجلـوي تخریـب روحی

  یري کرد.جلوگ بعدي مشکالت

  احیاي نظام ارزشی جامعه و حراست اعتقادي .6

ـ  توانـد بـا ده    یاعتقاد دینی باالترین منبع قدرت است و هر مؤمن در جنگ با کفار م

توانـد   یوي فقط م ،اما اگر ضعف و سستی در ایمان پدید آید ؛نفر از دشمن مقابله کند

اگر از [میان] شما بیست تن  .مؤمنان را به جهاد برانگیز !اي پیامبر«؛ حریف دو نفر باشد

بر هزار تـن   ،شوند و اگر از شما یکصد تن باشند بر دویست تن چیره می ،شکیبا باشند

فهمنـد، اکنـون خـدا بـر شـما       اند کـه نمـی   چراکه آنان قومی ؛گردند از کافران پیروز می

پس اگر از [میان] شما یکصد تن  .تخفیف داده و معلوم داشت که در شما ضعفی هست

به توفیق الهی بر  ،بر دویست تن پیروز گردند و اگر از شما هزار تن باشند ،شکیبا باشند

                                                   
   .» أَجرٌ عظیمالَّذینَ استَجابواْ للَّه و الرَّسولِ من بعد ما أَصابهم الْقَرْح للَّذینَ أَحسنُواْ منهم و اتَّقَواْ«. 1
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  .)66و  65 ،(انفال 1»دو هزار تن غلبه کنند و خدا با شکیبایان است

داشت و  به تحرك وامی ،هاي الهی پیروان خود را با توجه دادن به انگیزه(ص) امبرپی

 کـه  مـادي  هاي انگیزه برخالف زیرا ؛کرد هاي سطحی و مادي آنان را تقویت نمی انگیزه

 بسیار الهی هاي انگیزه کارکرد است، ضعف نقطه آن، رزمی نیروهاي و ملت یک در نظر

  .برد می باال را مشکالت تحمل هو آستان است ماندگار و قوي

 دور الهـی  هـاي  انگیـزه  از مسـلمانان  هرگـاه  کـه  دهـد  می نشان تاریخی هاي بررسی

اُحـد   جنـگ  آن، بـارز  نمونـه  ؛است شده وارد آنها بر ناپذیري جبران يها ضربه اند، شده

فه وظی اسالم، سپاه تیراندازان شد موجب دنیوي و مادي هاي انگیزه آمدن پدید که است

و مشغول  ندسالح خود را زمین گذاشت ،اصلی خود را فراموش کردند و در میانه جنگ

، م2004(واقـدي،   نداشـت  اننام شدند که حاصلی جز شکسـت مسـلم  یآوري غنا جمع

  .)208، ص1ج

 و محـدود  يهـا  يمنـد  عالقـه  و ها محکم، وفاداري هاي هبراي ایجاد اراد (ص)پیامبر

ـ ز ؛کـرد ل تبـدی  مکتبـی  و ارزشـی  هاي وفاداري به را فردي  در جمعـی،  اراده هریشـ  رای

 وي تر، وسیع ارزشی چهارچوب در فرد گرفتن قرار و است جامعه بر حاکم هاي ارزش

بخشـد؛   مـی  شـدت  را عـادي  روابـط  و آورد یدرمـ  فعـال  حالت به انفعالی حالت از را

  . سازد می تر راسخ خود عمیق باورهاي در را آنان و کند می تهییج را اشخاص

 را جاهلی هاي ارزش و کرد حاکم جامعه بر را اسالمی اصیل هاي ضرت ارزشح نآ

 را دینـی  بـرادري  پیمان اسالمی، حکومت تشکیل بدو در منظور، همین به برد و بین از

 هـاي  قالـب  از گـرفتن  بهـره  بـا  و کرد منعقد اجتماعی قراردادي مثابه به مسلمانان، میان

 هـایی  تعصـب  ههمکه  دیکوش ،جدید در آنها و دینی محتواي ریختن و سنتی همبستگی

 شدند، می بندي دسته متفاوت قبایل و انصار و خزرج، مهاجر و اوس هاي قطب به که را

 ایجاد ناپذیر خلل و استوار الفتی و دهد سوق دینی برادري عنوان با واحد جهت یک به

  .کند

در  .بـود  هـا  نانسـا  گـذاري  ارزش معیـار  اصـالح  حضرت، آن تر تالش دیگر و مهم

 جامعـه  و شدند می گذاري ارزش ثروت و قدرت سطحیِ معیارهاي با افراد که اي هجامع

                                                   
وإِن یکن منکم مئَۀٌ یغْلبواْ أَلْفًا یا أَیها النَّبِی حرِّضِ الْمؤْمنینَ علَی الْقتَالِ إِن یکن منکم عشْرُونَ صابِرُونَ یغْلبواْ مئَتَینِ «. 1

لّه عنکم وعلم أَنَّ فیکم ضَعفًا فَإِن یکن منکم مئَـۀٌ صـابِرَةٌ یغْلبـواْ    منَ الَّذینَ کفَرُواْ بِأَنَّهم قَوم الَّ یفْقَهونَ، اآلنَ خَفَّف ال

   . »مئَتَینِ وإِن یکن منکم أَلْف یغْلبواْ أَلْفَینِ بِإِذْنِ اللّه واللّه مع الصابِرِینَ
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 جـایگزین  را انسـانی  و اسالمی معیار حضرت آن بود، شده پذیر آسیب و تهی درون، از

 افـراد،  گـذاري  ارزش معیـار  تنها که فرمود می صراحت با و پیوسته را اسالم نظر و کرد

بدانید که هـیچ   .اي مردم! پروردگار شما یکی است و پدر شما یکی«: خداست به ایمان

عربی را بر هیچ عجمی برتري نیست و هیچ عجمی را بر هیچ عربی و هیچ سـفیدي را  

ارجمنـدترین شـما نـزد     .بر هیچ سیاهی و هیچ سیاهی را بر هیچ سفیدي، مگر به تقـوا 

  .)675، ص1363 ،ندهیپا( 1»خداوند با تقواترین شماست

از  ،اعتباري دیگـر قراردادهـا   یا و به عقاید و ارزشبودن  تأکید و پافشاري بر محور

اجتمـاعی و   ،نظر پیامبر چنان مهم بود که آن حضرت حتی در بدترین شـرایط سیاسـی  

  .کند مداهنه ها و بر سر عقاید و ارزش دیایباصول کوتاه  نیا اقتصادي نیز حاضر نشد از

 به رومی صهیب و حبشی اي، بالل ربذه فارسی، ابوذر سلمان (ص)پیامبر حضور در

 و کفار که گاههمانند بزرگان قریش بودند و آن ،اجتماعی و انسانی ،لحاظ حقوق سیاسی

 و نـاتوان  مردمـی  را آنها و زدند می سرباز بردگان و ضعیفان با همنشینی از مکه اشراف

 را خدایشان که آنان با که داد یم دستور پیامبرش به خطاب خداوند خواندند، می ضعیف

طلبنـد، دمسـاز باشـد ... و از کسـانی کـه       و خشنودي او را مـی خوانند  می شام و صبح

نـد و کارشـان   ا انـد و پیـرو هـواي نفـس خـویش      غافل ساخته اهایشان را از یاد خد دل

  .)28 ،(ر.ك: کهف پیروي نکند ،تبهکاري است

  اننادر صف مسلم انعنصر جلوگیري از حضور سست .7

وجود عناصر سسـت اسـت    ،یکی از عوامل شکست جبهه توحید در شرایط سخت

 که افراد این. گیرند قرار می انناي و سطحی در صف مسلمماد اغراض و ها هکه با انگیز

 و ندارنـد  بـاالیی  روحـی  مقاومـت  مشـکالت،  در برابر دارند، ضعیفی ایمان شترشانیب

 الهـی  رهبـران  ،خاطر همین به ؛گیرند می قرار دشمن روانی جنگ و تبلیغات تأثیر  تحت

ـ  پـا  عناصـري  چنین از را خود سپاه دندیکوش یم پیوسته  ایـن  قرآنـی  هالیش کننـد. نمون

و  امتحان را خود لشکر جنگ، میدان به رسیدن از شیپ که است طالوت رفتار سیاست،

 ظـاهر  در تصـفیه،  ایـن  گرچـه  ؛کـرد  تصـفیه  نداشتند، خالص ایمان که افرادي از آن را

 و قوي ایمان آنها که کند می تصریح قرآناما  شد، طالوت نیروهاي تعداد کاهش موجب
                                                   

1 .و إنَّ أباکُم واح ،دکُم واحإنَّ رب ،رَ یا أیها النّاسرَبی، و ال ألحممی علی عجمی، و ال لعجرَبی علی ععأال ال فَضلَ ل ،د

    .علی أسود، و ال ألسود علی أحمرَ، إلّا بِالتَّقوي، إنّ أکرَمکُم عند اللّه أتقاکُم



  1394 بهار و تابستان/ 16/ ش9شناسی/ س اسالم و روان  مطالعات  74

  

  .)249 ،ر.ك: بقره( نداشتند پیروزي به ز اعتقاديین و جنگی مناسبِ ۀیروح

اعتقـاد پـاالیش      پیامبر در موارد متعددي اصحاب خود را آزمایش و از افراد سسـت 

 کـه  را یسـاف   بـن   کمـک خبیـب   ،آن حضرت موقع عزیمت براي جنـگ بـدر   .کرد یم

نپـذیرفت و   ،متی بـه دسـت آورد  غنی تا شود همراه اش خزرج قبیله مردم با خواست می

، 1ج ،1385(بـالذري،  » نبایـد بـا مـا همـراه شـود      ،کسی که بر دین مـا نیسـت  «فرمود: 

  .)345ص

پیمانان یهودي خود کمک بخواهند  حد برخی از انصار قصد داشتند از همدر جنگ اُ

در جنگ با مشرکان  ؛الیستنصر باهل الشرك من اهل الشرك«فرمود:  (ص)که رسول خدا

در همین جنگ کمک و یاري یکی از مشرکان را به رغـم   .»گیریم از مشرکان کمک نمی

 ،تش در جنگ، با اینکه سه مرتبه اعالم آمادگی براي جنـگ کـرده بـود   أشجاعت و جر

ـ         نپذیرفت ، 5ج ،تـا  یتا وقتـی کـه وي بـه خـدا و پیـامبرش ایمـان آورد (نیشـابوري، ب

  .)201ص

را همراهـی   يووقتی متوجه شد کسانی که در حدیبیـه  حضرت در جنگ خیبر نیز 

 بـا  غنیمـت  کسـب  بـراي  اند گرفته تصمیم خیبر هاي ثروت خاطر به اکنون هم اند، نکرده

 جهـاد  فقط هدفشان که کنند حرکت ایشان با کسانی تنها داد دستور شوند، همراه پیامبر

  .)114، ص2، جم2004واقدي، (باشد 

از کسانی تشکیل شود کـه بـراي دفـاع از     سپاهش خواست می (ص)رسول حضرت

 ،؛ زمانی که در جنگ تبوكکرد ییدتأ قرآن نیزرا جنگ دارند. این برنامه  سرِ ،عقیده خود

روانی منفـی   اثرله ممکن بود ئاین مس منافقان شدند ونکردن مسلمانان متوجه همراهی 

 از تـأثیر روانـی حضـور    ،اهمیت نشان دادن همراهی آنهـا  خداوند با بی ،در آنها بگذارد

 ،حضور افـرادي کـه در ظـاهر   تا در کنار مسلمانان جلوگیري و تأکید کرد  نآنا نداشتن

تـی ممکـن   تنها مفید نیست بلکـه ح  نه ؛ن استاهایشان با مشرک دل ،مسلمان و در باطن

   .تمام شود اننااست به ضرر مسلم

خود را   افزودند و به سرعت جز فساد براي شما نمی ،اگر با شما بیرون آمده بودند«

کردنـد و در میـان شـما جاسوسـانی      جویی می انداختند و در حق شما فتنه میان شما می

  .)47 ،(توبه »1ناستکنند] و خدا به [حال] ستمکاران دا دارند [که] به نفع آنان [اقدام می

                                                   
  ».فیکم سماعونَ لَهم واللّه علیم بِالظَّالمینَ ونَکم الْفتْنَۀَ وألَوضَعواْ خالَلَکم یبغُ لَو خَرَجواْ فیکم ما زادوکم إِالَّ خَبالًا و«. 1
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 آشـکارا در جنـگ صـفین    ،وجود چنین عناصري را در صـف مسـلمانان   يامدهایپ

 مواضـع  بـر  جنـگ  طـول  در همچنـان  قیس بن  اشعث  مانند سستی عنصر. دید توان می

 فروپاشـی  هالهریر که لشکر معاویـه در آسـتان   لیلۀدر  سرانجام و کرد اصرار خود دوگانه

 و دانست عرب نابودي موجب را جنگ روم، ادامه و ایران خطر ةدربار سخنانی با بود،

 سـپاه  در کـه  ضـعفی  بر افزون سخنان این. کرد تشویق جنگ بخشیدن پایان به را مردم

غتنم دانست و تـدبیر روانـی   م را فرصت وي رسید، معاویه به وقتی کرد، ایجاد (ع)امام

 (ابـن ر داد ییتغو سرنوشت جنگ را  نهادرا بر همین سخنان بنا  (ع)علیامام علیه سپاه 

  .)214، ص2، ج1375الحدید،  ابی 

  نتیجه

 فطري و انسانی متعدد هاي با توسل به روش (ص)حاصل بحث این است که پیامبر

ـ  هم منافاتی که تربیتی درست هاي شیوه از استفاده و  هاراد ،ا اصـول اخالقـی نداشـت   ب

 وارد سیاسـی  و کـاربردي  مرحله به و خارج صرف، اعتقادي مرحله از را مردم عمومی

 عمـوم  و شـدند  سهیم اجتماعی و سیاسی، نظامی مهم امور در مردم همه درنتیجه، ؛کرد

کل
1

جاي خود را بـه عمـوم فعـال،    
2

 پشـتوانه  یـک  از کـه  داد پـذیر  آگـاه و مسـئولیت   

  .شد می برخوردار ارزشی و اخالقی ساز قدرت

 بـه  مسـلمان  تـازه  اعراب عواطف و عقاید باورها، (ص)؛پیامبر روانی تدابیر پرتو در

 مـادي  منـابع  بـر  چیـزي  آنکه بدون حضرت آن و شد تبدیل آنها قدرت منبعترین  مهم

تبدیل کرد کـه در مـدت زمـان کوتـاهی توانسـتند بـر        قدرتی به را آنها بیفزاید، اعراب

ن قدرت ای ،وري اسالمی را بنا کنند. بدون تردیدطهمسایگان قدرتمند خود غلبه و امپرا

 کردهداشته است که پیامبر ایجاد و مدیریت  انناها و عقاید درونی مسلم ریشه در ارزش

بلکه حتی پس از رحلت آن حضـرت   ،تضعیف آن نشده بود موجبتنها  و گذر زمان نه

 اســالمی هــاي در مســیر گســترش مرزهــا و ســرزمین، همــان روحیــهاز  حاکمــان نیــز

   .کردند برداري بهره

 شـرایطی  در (ص)پیامبر براي اسالمی جامعه مدیریت عرصه در روانی هاي موفقیت این

حفـظ  هـا،   صـداقت، واقعیـت   بـر  را خود روانی مدیریت اساس حضرت آن که شد حاصل
                                                   

1. General Public 

2. Active Pablic 
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اسـاس   ،حاکمان جورکه در حالی  ؛اصول و حقوق اسالمی و شأن انسانی امت خود بنا نهاد

و ارکـان آن را   داردگذارند که مـاهیتی خصـمانه    یمدیریت روانی خود را بر جنگ روانی م

  .  دهد فریب و دروغ تشکیل می

 ،ر جنـگ روانـی  ب پیامبر روانی مدیریت ةشیو امتیاز که دهد پژوهش حاضر نشان می

تجربه نشـان داده   .مدت آن است تأثیر ماندگار و طوالنی ،بر حفظ کرامت انسانی افزون

قت استوار نیست و بـا تحریـک عواطـف و    دلیل که بر حقی جنگ روانی بدینکه است 

 در را جامعـه  و دهد نتیجه مدت کوتاه در است ممکن گیرد، احساسات جامعه شکل می

اما پـس از مـدتی بـا فـروکش کـردن عواطـف مـردم یـا افشـاي           ،اکم درآوردح کنترل

درنتیجه در مدیریت  ؛انجامد یمو به یأس مردم  گذارد یمرو به زوال  ،فریبکاري مجریان

 روانی جنگ گیرد، یم الهام پیامبر روش از که اسالمی الگوي اسالمی و در هروانی جامع

 جامعـه  روانی مدیریت اسالمی و صحیح شیوهکه  رسد یم نظر به بلکه ،ندارد جایگاهی

 و استخراج کـرد  پیامبر رفتار از توان یاست، م صداقت و اخالق بر مبتنی را که اسالمی

  .داد ارائه

امروزه هر نظام سیاسی مبتنی بر الگوهاي اسالمی کـه جایگـاه مـردم را در     ،بنابراین

ـ  مـدیریت  رایـج  هاي روش همه تواند می ،حکومت اسالمی پذیرفته است ی را کـه  روان

و بـا تکیـه بـر اصـول اسـالمی از الگـوي        ردباطـل انگـا   ،مبتنی بر جنگ روانی اسـت 

  .استگوي علمی، انسانی، اخالقی و موفق کند که یک ال يرویپ (ص)پیامبر

پژوهش گام کوچکی در راستاي معرفی همین الگوي مدیریت روانی مشروع و ن یا

داند که اندیشمندان علوم اسالمی، سیاسـی و اجتمـاعی اهتمـام     یمتعالی است و الزم م

آن، به این مبحث داشته باشند و با مطالعات گسترده در تاریخ اسالم، آیـات قـر   يا ویژه

زمینه عملی شدن این مهـم را فـراهم    ،و تحلیل جامع آنها (ع)تاریخ انبیا و ائمه معصوم

  کنند.
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