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چکیده
يکی از روش های تس��لط بر افکار و انديش��ه ی مردم، جنگ روانی اس��ت که تأثير آن به مراتب 
از جنگ های نظامی بيش��تر اس��ت و از کارآمدترين و پوياترين نوع نبرد به شمار می رود. در طول 
تاريخ همواره اين تکنيک ميان جبهه های مختلف حق و باطل استفاده شده است. در تاريخ اسالم 
نيز نمونه های متعددی می توان يافت؛ از جمله اينکه پس از رحلت پيامبر )( هجمه های روانی 
و تبليغاتی بسياری در مدينه شکل گرفت و رهبران جبهه ی مخالف از اين شيوه ی جنگی استفاده ی 
وسيع و پيچيده کردند و در مقابل حضرت زهرا )( مبتکر بهترين تکنيک های ضد جنگ روانی 
عصر خود بودند که با در نظر گرفتن دو بعد منطق و احس��اس از ابزارهای گوناگون برای روش��ن 
کردن اذهان و ايجاد بصيرت مردم بهره بردند. در اين مقاله سعی شده به روش توصيفی- تحليلی 
و با رويکرد روايی- تاريخی، استراتژی جنگ روانی حضرت زهرا )( به عنوان آغازگر دفاع 
از واليت در مواجهه با جنگ نرم مخالفان حريم واليت بازشناس��ی ش��ود و اين نتيجه حاصل آمده 
اس��ت که حضرت ش��يوه های ضد جنگ مثل روشنگری، افشاگری، تحريک عواطف، تشجيع و... 
را به کار گرفتند و لحظه ای در دفاع از امامت فرو نگذاش��تند. از اين رو تحليل س��يره ی حضرت 
در برخورد با جنگ روانی و تبليغاتی معاندان می تواند الگويی عملی برای اس��تفاده و به کارگيری 

در عصر حاضر باشد.
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مقدمه و بیان مسئله
يکی�از�مسائل�مهم�و�کارآمد�در�جهان�معاصر-�به�ويژه�در�کشورهای�اسالمی�-�جنگ�نرم�
دشمنان�عليه�ارزش�ها�و�باورهای�اين�جوامع�است.�اين�نبرد�به�معنای�هرگونه�اقدام�روانی�،�تبليغاتی،�
رسانه�ای�و�فرهنگی�است�که�با�تسلط�بر�افکار�و�اعتمادسازی،�سعی�در�ايجاد�ناامنی،��شايعه،�تخريب�
چهره�های�ارزشی،�تفرقه�و�مخدوش�کردن�فرهنگ�و�انديشه�ی�مردم�جوامع�هدف�دارد�و�وقوع�
آن�در�هر�زمان�و�دوره�ای�ممکن�است.�در�جامعه�ی�اسالمی،�از�جمله�دوره�هايی�که�جنگ�روانی�
و�فرهنگی�ايجاد�شد،�پس�از�رحلت�پيامبر�)(�و�کنار�زدن�وصی�ايشان�از�رهبری�جامعه�ی�

اسالمی�بوده�است.
�بررسی�تاريخی�نشان�می�دهد،�پس�از�درگذشت�رسول�خدا�)(�در�مسئله�ی�خالفت�و�
جانشينی�آن�حضرت�در�ميان�مسلمانان�اختالف�شديدی�به�وجود�آمد�به�گونه�ای�که�از�نظر�تاريخی�
سرمنشأ�و�زمينه�ی��اصلی�اختالف�و�پراکندگی�مسلمانان�و�ظهور�و�پيدايش�ديدگاه�های�مختلف�در�
جامعه�ی�اسالمی�شد.�در�چنين�شرايطی�حضرت�زهرا�)(�اهداف�و�آرمان�های�اصيل�دينی�را�با�
استناد�به�قرآن�و�سنت�رسول�خدا�)(�در�قالب�موضع�گيری�سياسی�خود�بيان�می�کردند.�ايشان�
در�برابر�جريان�هايی�که�بعد�از�رحلت�رسول�مکّرم�اسالم�)(�به�وجود�آمد،�ساکت�ننشستند�
و�مبارزه�ی�سياسي�کردند�و�با�سخنراني�هاي�افشاگرانه�و�برخوردها�و�اقدامات�سياسی،�بهترين�و�

مؤثرترين�موضع�گيری�های�انقالبی�را�در�قبال�دشمنانشان�انجام�دادند.
گرچه�دوران�حيات�حضرت�فاطمه�)(�پس�از�ارتحال�پيامبر�اکرم�)(�بسيار�کوتاه�
بود،�اما�جنگ�روانی�دشمنان�حضرت،�تبعات�سنگين�قدرت�خواهی،�فتنه�انگيزی،�حق�کشی�و�القاء�
خطوط�فکری�خاص�در�جامعه�را�به�همراه�داشت.�از�اين�رو�خط�مشي�سياسي�آن�حضرت�در�طول�
حيات�نشان�مي�دهد�که�گفتمان�های�حضرت�از�مهم�ترين�شيوه�های�مبارزاتی�ايشان�در�مقابله�با�
دشمنانشان�بوده�است�و�حضرت�زهرا�)(�به�عنوان�آغازگر�دفاع�از�واليت�با�طرح�گفتمان�ها�و�

عملکردهای�سياسی�از�حضرت�علی�)(�حمايت�کردند.
بنابراين�بررسي�سيره�ی�معصومين�)(�در�راستاي�حفظ�ارزش�هاي�اصيل�اسالمي�از�مواردي�
است�که�عالوه�بر�هدايت�و�نجات�انسان�ها،�نقش�تأمل��برانگيزی�در�حفظ�آرمان�هاي�جامعه�ی�
مسلمين�ايفاء�مي�کند،�زيرا�معصومين�همواره�در�طول�حيات�خويش�حضور�در�صحنه�های�سياسی�

و�اجتماعی�را�مسئوليتي�مهم�می�دانستند.
�)(در�اين�مقاله�سعی�شده�است،�ضمن�ارائه�ی�مختصری�از�جنگ�روانی�در�عصر�حضرت�زهرا

شيوه�های�ضد�جنگ�روانی�حضرت�زهرا�)(�در�مقابله�با�دشمنانشان�تبيين�شود.
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حضرت� استراتژی� موضوع� در� مستقل� مقاله�ای� تاکنون� شده،� انجام� بررسی�های� اساس� بر�
نام� به� رويکرد� همين� با� پژوهشی� اما� است،� نشده� نوشته� زمانه�شان� نرم� در�جنگ� �)(زهرا
»استراتژی�جنگ�روانی�از�ديدگاه�حضرت�علی�)(«�به�قلم�فضل�اهلل�يزدانی)1381(�نوشته�
شده�است.�نگارنده�در�اين�مقاله�سعی�کرده�است،�استراتژی�مقابله�با�جنگ�روانی�را�در�سيره�ی�

حضرت�زهرا)(�به�صورت�وسيع�تر�و�مبسوط�تر�اشاره�کند�و�به�سؤاالت�زير�پاسخ�دهد:
جنگ�روانی�در�عصر�حضرت�زهرا�)(�چگونه�بوده�است؟.�1
حضرت�زهرا�)(�در�مقابله�با�جنگ�نرم�عصر�خويش�چه�اقداماتی�را�انجام�دادند؟.�2

بی�شک�تحقيق�و�پژوهش�درباره�ی�سيره�ی�سياسی�حضرت�زهرا�)(�به�عنوان�ميراث�
ارزشمند�ضروری�است�و�شناخت�سيره�ی�ايشان�در�چگونگی�رفتار�ايشان�در�زمان�حاضر�و�برای�

نسل�های�آينده�مؤثر�و�پرکاربرد�است.

)( 1. جنگ روانی در عصر حضرت زهرا
يکی�از�دوره�هايی�که�حضرت�زهرا�)(�از�دانش�و�مديريت�و�سياست�خود�برای�پيشبرد�
�)(اهدافشان�استفاده�کردند،�بعد�از�رحلت�پدر�بزرگوارشان�بود.�ايشان�پس�از�رحلت�پيامبر�
و�غصب�خالفت�آن�حضرت،�با�بصيرت�سياسی�و�توانمندی�های�خود�با�گروه�های�انحرافی�مقابله�
کردند.�حضور�سياسی�و�اجتماعی�حضرت�زهرا�)(�پس�از�رحلت�پدرشان�افزايش�يافته�بود�و�
حضرت�از�مهم�ترين�اصل�اسالمی�يعنی�واليت�که�در�قرآن�با�عنوان�اکمال�نعمت�ياد�شده�به�دفاع�
برخاستند.�اصلی�که�سعادت�و�هدايت�بشريت�در�گرو�آن�است،�ولی�متأسفانه�ناديده�گرفته�شده�است.
در�آن�زمان،�حساسيت�هايی�که�قريش�نسبت�به�حضرت�علی�)(�داشتند،�نسبت�به�حضرت�
فاطمه�)(�نداشتند؛�لذا�شرايط�به�گونه�ای�بود�که�در�ميان�اهل�بيت�)(�هيچ�کس�به�
�)(در�مبارزه�با�انحرافات�پديد�آمده�پس�از�رحلت�رسول�خدا��)(اندازه�ی�حضرت�زهرا�
توفيق�نداشت.�از�اين�رو�ايشان�در�هفتاد�و�پنج�روز�پس�از�رحلت�پيامبر�)(�حماسه�ی�سياسی�
خود�را�انجام�داده�و�يک�تنه�وارد�ميدان�مبارزه�با�خلفا�و�کل�جامعه�ی�اسالمی�مدينه�شدند�و�
عرصه�را�بر�خلفا�تنگ�کرده�و�آنها�را�به�اظهار�ندامت�و�عذرخواهی�واداشتند.�آن�حضرت�در�برابر�
انحراف�مردم�از�امامت�و�جدايی�از�احکام�قرآن�انقالبی�را�در�پيش�گرفتند�که�تاکنون�ادامه�دارد�و�
اگر�تالش�مستمرانه�و�حماسه�ی�شکوهمند�و�ايستادگی�ايشان�در�برابر�انحراف�مردم�مدينه�نبود،�

اکنون�از�اسالم�اوليه�در�جهان�خبری�نبود.
زيارت�ايشان�از�قبر�پيامبر�)(،�به�بقيع�رفتن�و�سر�قبر�شهدا�بودن،�گريه�ها�و�ناله�های�
حضرت�همگی�هم�سو�با�انقالب�ايشان�بوده�و�به�همين�دليل�مصائب�و�مشکالت�حضرت�از�تصور�
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و�خيال�خارج�است.�حضرت�با�شناخت�و�درک�درست�از�انحراف�مسلمانان�و�پيش�بينی�آينده�ی�
وخيم�جامعه�ی�اسالمی�به�ميدان�آمدند�و�افشاگری�کردند.

هر�چند�که�حضرت�بيش�از��75روز�پس�از�وفات�پيامبر�)(�در�دنيا�نبودند،�اما�در�تمام�
اين�ايام�با�همه�ی�قوا�در�دفاع�از�حق�پايدار�بودند.�از�اين�رو،�حضرت�با�بيان�صريح�و�روشنگر�خود�
سعی�داشتند�تا�حقايق�را�به�گوش�مردم�مدينه�برسانند�و�با�جنگ�روانی�دشمنان��در�مدينه،�مقابله�
کنند.�جنگ�روانی�ای�که�تبعات�سنگين�قدرت�خواهی،�فتنه�انگيزی�و�حق�کشی�را�در�جامعه�ی�
اسالمی�بر�جای�گذاشته�و�باعث�شده�بود�تا�افراد�مسلط�بر�جامعه�الگوهايی�که�پيامبر�)(�برای�
جامعه�ی�اسالمی�تنظيم�کرده�بودند�را�تغيير�داده�و�خطوط�فکری�مردم�را�متناسب�با�خواست�

خود�تغيير�دهند.
�از�اين�رو�حضرت�زهرا�)(�بر�خود�الزم�دانستند�که�به�مقابله�با�اين�جنگ�روانی�برخيزند�
و�سطحی�نگری�ها�و�عوام�فريبی�های�حاکم�بر�جامعه�را�برطرف�کنند.�ايشان�در�مقابله�با�تحوالت�
جامعه�و�دفاع�از�خط�مشی�پيامبر�)(�رويکردهای�مختلفی�را�اتخاذ�کرده�و�در�ابطال�جريان�های�
انحرافی�زمان�خود�و�هشدار�به�مسلمانان�درباره�ی�لزوم�بازگشت�به�سيره�ی�نبوی�اقدامات�و�بياناتی�
داشتند.�گفتمان�های�حضرت�از�مهم�ترين�شيوه�های�مبارزاتی�ايشان�در�مقابله�با�دشمنان�بوده،�هر�
چند�اقدامات�رفتاری�ايشان�نيز�حائز�اهميت�است؛�لذا�شناخت�سيره�ی�سياسی�ايشان�در�مواجهه�

با�جنگ�نرم�در�زمان�فعلی�مؤثر�و�پرکاربرد�است.

)( 2. استراتژی جنگ روانی از دیدگاه حضرت زهرا
�)(باعث�شد�که�حضرت�زهرا�)(رسالت�سنگين�دفاع�از�واليت�و�حمايت�از�حضرت�علی�
با�سخنانی�شيوا�و�بليغ�ضمن�افشاگری�و�روشنگری،�روحيه�و�اراده�ی�دشمن�را�ضعيف�کنند.�
پرداختن�به�شيوه�های�دفاعی�حضرت�زهرا�)(�نکات�کاربردی�فراوانی�برای�جامعه�ی�امروز�در�
بردارد،�بر�اين�اساس�شواهد�کالمی�و�رفتاری�حضرت�زهرا�)(�در�قالب�روش�ها�و�تاکتيک�های�

عمليات�ضد�جنگ�روانی�امروزی�ارائه�و�تحليل�می�شود.

2-1. عملیات روشنگرانه
روشنگری�يکی�از�تکنيک�های�ضد�جنگ�روانی�است.�در�اين�تکنيک،�وظيفه�ی�اساسی�شناساندن�
حقايق�و�اهداف�مورد�نظر�به�مخاطبان�است�و�تالش�می�شود،�مخاطبان�با�آگاهی�از�حقايق�در�برابر�
تها�جمات�و�شايعات�مقاوم�شوند�و�تالش�خود������را�برای�مقابله�با�تهديدات�افزايش�دهند�)شيرازی،�
39�:1376؛�جنيدی،�328�:1389(.�در�سيره�ی�سياسی�حضرت�زهرا�)(�از�تکنيک�روشنگری،�

برای�نشان�دادن�حقايق�و�واقعيت�ها�استفاده�شده�که�به�نمونه�هايی�اشاره�می�شود.
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2-1-1. بیان نقش پیامبر )( و اهل بیت )( در جامعه
)(و�اهل�بيت��)(در�سخنان�روشنگرانه،�به�نقش�و�جايگاه�پيامبر��)(حضرت�زهرا�
اشاره�داشتند�و�فرمودند:�»محمد�و�علی�)(�پدران�امت�اسالم�اند،�کجی�ها�را�راست�و�انحرافات�
را�اصالح�می�کنند.�اگر�مردم�ايشان�را�اطاعت�کنند،�اين�دو�آنها�را�از�عذاب�جاويدان�نجات��می�دهند�
و�اگر��مردم��با�ايشان�موافق�و�همراه�باشند،�اين�دو،�نعمت�های��پايدار��خداوند�را�ارزانی�شان�دارند«�
)مجلسی،�1403:�ج23،�ص259(.�تأکيد��حضرت���زهرا�)(�نشانگر�ضرورت���وجود�الگوهای�تربيتی�
کامل�در�جامعه�ی�اسالمی�است،�زيرا�پيامبر�)(�و�اهل�بيت�)(�پيشوايان�دين�هستند�و�
افزون�بر�آگاهی�وسيع�و�عميق�از�آموزه�های�اسالمی،�الگوهای�تربيتی�کاملی�برای�جامعه�هستند�و�
هر�فردی�برای�پيشرفت�در�زندگی�دنيايی�و�سعادت�اخروی�خود�نياز�به�الگوی�جامع�و�کاملی�دارد.�
از�اين�رو�با�تبعيت�از�سيره�و�روش�زندگانی�اهل�بيت�)(�می�توان�به�رشد�و�کمال�دست�يافت.

2-1-2. بیان فلسفه ی امامت
حضرت�زهرا�)(،�فلسفه�ی�امامت�و�اطاعت�از�اهل�بيت�)(�را�بيان�فرمودند:�»خدا�
اطاعت�و�پيروی�از�ما�اهل�بيت�)(�را�سبب�برقراری���نظم�اجتماعی�در�امت�اسالمی�و�امامت�
�و��رهبری��ما�را،�عامل��وحدت��و�در�امان�ماندن�از�تفرقه�ها�قرار�داده�است«�)مجلسی،�1403:�ج29،�
ص223؛�احمدی�ميانجی،�1422:�ج1،�ص461(.�ايشان�با�تأکيد�بر�اين�سخن�قصد�داشتند�تا�جامعه�ی�
اسالمی�را�به�ضرورت�وجود�اهل�بيت�)(�در�برقراری�وحدت�و�نظم�جامعه�ی�اسالمی�متذکر�
کنند،�زيرا�با�وجود�امامت�در�جامعه�ی�اسالمی�است�که�نظام�اجتماعی�سامان�می�گيرد�و�عدالت�
برقرار�می�شود.�از�اين�رو�اهل�بيت�)(�عامل�رشد�اسالم�و�واسطه�ی�فيض�خداوند�و�مخلوقات�اند�

و�به�همين�دليل�است�که�وجودشان�برای�بقاء�و�تدوام�جامعه�ی�اسالمی�ضروری�است.
2-1-3. بیان جایگاه و ارزش معصومین

حضرت��در�ادامه�ی�روشنگری�خود�فرمودند:�»ما�اهل�بيت�پيامبر�خدا�)(�وسيله�ی�ارتباط�
خدا�با�مخلوقاتيم،�ما�برگزيدگان�خداييم�و�جايگاه�پاکی�ها،�ما�دليل�های�روشن�خداييم�و�وارث�
)ابن�ابی�الحديد،�1404:�ج16،�ص211؛�هاشمي�خويي،�1400:�ج20،�ص97؛�احمدی�ميانجی،� پيامبران«�
1422:�ج1،�ص474(.�حضرت��زهرا�)(�ارزش�امامان�معصوم�)(��در�تدبير�امور�مسلمين،�
ادامه�دهنده�ی�تعاليم�پيامبران،�تنظيم�امور�سياسی-�اجتماعی�جامعه،�بيان�احکام�دين�و�هدايت�

مردم�را�يادآور�شدند.
2-1-4. روشنگری و اثبات امامت

از�محمودبن�لبيد�نقل�شده�است�که�پس�از�رحلت�پيامبر�)(،�حضرت�فاطمه�)(�را�
در�کنار�قبر�حضرت�حمزه،�عزادار�و�گريان�مشاهده�کردم�و�از�ايشان�پرسيدم�که�آيا�برای�امامت�
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علی�)(�از�سخنان�پيامبر�اکرم�)(�می�توان�دليلی�آورد؟�حضرت�زهرا�)(�پاسخ�داد:�
»شگفتا!�آيا�روز�غدير�خم�را�فراموش�کرده�ايد؟�شنيدم�که�پيامبر�گرامی�اسالم�)(�فرمودند:�علی�
بهترين�کسی�است�که�او�را�جانشين�خود�در�ميان�شما�قرار�می�دهم.�علی�)(�امام�و�خليفه�ی�
بعد�از�من�است�و�دو�فرزندم،�حسن�و�حسين�)(�و�نه�نفر�از�فرزندان�حسين�)(�پيشوايان�
و�امامانی�پاک�و�نيک�اند.�اگر�از�آنها�اطاعت�کنيد،�شما�را�هدايت�خواهند�کرد�و�اگر�مخالفت�ورزيد،�
تا�روز�قيامت�بالی�تفرقه�و�اختالف�در�ميان�شما�حاکم�خواهد��شد«.�پرسيدم،�بانوی�من!�پس�چرا��
�)(پاسخ�داد:�»پيامبر�خدا��)(سکوت�کرد�و�حق�خود�را�نگرفت؟�حضرت�زهرا��)(علی
فرمود:�مثل�امام�مانند�کعبه�است،�مردم�بايد�به�سويش�بروند�و�در�اطراف�آن�طواف�کنند.�نه�آنکه�
کعبه�به�سوی�آنها�بيايد�و�دور�مردم�طواف�کند«.�سپس�ادامه�داد:�»آگاه�باش!�قسم�به�خدا!�اگر�
حق�را�به�اهلش�واگذار�و�از�عترت�پيامبر�خدا�)(�اطاعت�می�کردند،�دو�نفر�هم�درباره�ی�حکم�
خداوند�با�يکديگر�اختالف�نمی�کردند�و�امامت�همان�گونه�که�پيامبر�خدا�)(�معرفی�فرمود،�از�
علی�)(�تا�حضرت�قائم�)(�فرزند�نهم�حسين�)(،�از�جانشينی�به�جانشينی�ديگر�به�
ارث�می�رسيد.�ولی�افسوس�کسی�را�مقدم�داشتند�که�خدا�او�را�کنار�زده�بود�و�کسی�را�کنار�زدند�
که�خدا�او�را�مقدم�داشت.�ره�آورد�بعثت�را�انکار�کردند�و�به�بدعت�ها�روی�آوردند،�آنها�هواپرستی�و�
شهوت�را�برگزيدند�و�براساس�رأی�و�نظر�شخصی�عمل�کردند.�آيا�نشنيديد�کالم�خدا�را�که�فرمود:�
»پروردگار�تو�هر�چه�بخواهد�بيافريند�و�برگزيند�و�برای�ديگران�هيچ�اختياری�نيست«�)قصص:�
68(.�آری�شنيدند،�ولی�همان�گونه�که�قرآن�فرمود:�»ديده�ی��بصيرت�آنها�کور�و�چشم�دل�آنها�
بی�نور�است«�)حج:�46(.�افسوس�که�سران�سقيفه�آرزوها�و�هوس�های�خود�را�تحقق�بخشيدند�و�از�
مرگ�و�قيامت�غافل�ماندند«�)مجلسي،�1403:�ج36،�ص353،�شوشتري،�1409:�ج21،�ص28؛�قمي�رازی،�
199�:1401(.�حضرت���مصداق�اختيار�الهی��را�تعيين�امام�معرفی�کردند�و�متذکر�شدند�که�اطاعت�و�
پيروی�از�اهل�بيت�)(�مانع�ايجاد�تفرقه�و�اختالف�در�جامعه�است.�مردم�بايد�در�بيعت�با�امام�
و�گرايش�به�سمت�ايشان،�خود�اقدام�کنند�نه�اينکه�امام�به�سمتشان�آيد�و�خطاب�به�سردمداران�
سقيفه�متذکر�شدند�که�عاقبت�بدعت،�ظلم�و�ناحقی�آنها�هالکت�و�نابودی�جامعه�ی�اسالمی�است.�

2-1-5. بیان احادیث غدیر و منزلت
حضرت�زهرا�)(�در�تبيين�جانشينی�پيامبر�)(�و�جايگاه�امامت�به�واقعه�ی�غدير�اشاره�
و�با�استناد�به�فرمايشات�پيامبر�)(�فرمودند:�»هر�که�من�موال�و�رهبر�او�هستم،�علی�)(�نيز�
موالی�اوست�و�آيا�فراموش��کرديد�که�به�علی�)(�فرمود:�يا�علی�)(�موقعيت�تو�نسبت�به�
من،�همانند�هارون�به�موسای�پيغمبر�)(�است«�و�يا�آنکه�در�پاسخ�به�بهانه�جويی�ها�بيان�داشتند:�
»اگر�علی�)(�زودتر�شروع�می�کرد�و�به�مردم�آگاهی�می�داد،�منحرف�نمی�شدند«.�همچنين�
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فرمودند:�»پس��از�غديرخم،�خداوند�برای�هيچ�کس�ُعذر�و�بهانه�ای�باقی�نگذاشته�است«�)صدوق،�
1377:�ج1،�ص173؛�المقريزی،�101�:1370،�امينی،�1366:�ج1،�ص197(.�ايشان�با�يادآوری�اين�دو�حديث�
گرانقدر،�ذهن�های�خفته�و�انسان�های�فريب�خورده�را�هدايت�و�بيدار�کردند�و�متذکر�شدند�که�بر�
امت�اسالمی�واجب�است،�حقوق�اين�امانت�ها�را�مراعات�کنند،�زيرا�خواست�پيامبر)(�بوده�که�
نسبت�به�قرآن�و�اهل�بيت�)(�حسن�معاشرت�داشته�و�حقوق�آن�دو�را�بر�خويش�مقدم�بدارند.

2-2. برانگیختن و تحریک عواطف
يکی�از�تاکتيک�های�ضد�جنگ�روانی�حضرت،�برانگيختن�عواطف�و�احساسات�مردم�است�
که�به�شيوه�ای�گوناگون�مشاهده�می�شود.�در�اين�تکنيک،�سعی�بر�اين�است�تا�با�بيان�اطالعات�
آگاهی�دهنده�در�حاالت�و�رفتار�مخاطبان�تأثير�گذاشته�و�باعث�جذب�آنها�به�سمت�اهداف�مورد�
نظر�شود.�در�اين�روش�حس�همدردی،�تنفر�و�خشم�و�غضب�از�جمله�مفاهيم�تعيين��کننده�است�
)شيرازی،�28�:1376؛�جنيدی،�169�:1389(.�حضرت�زهرا�)(�نيز�با�تحريک�عواطف�مردم،�سعی�

در�جذب�مخاطبان�خود�داشتند�که�به�نمونه�هايی�از�آنها�اشاره�می�شود:
)( 2-2-1. تحریک عواطف در لحظات احتضار پیامبر

حضرت�فاطمه�)(،�امام�علی�)(،�امام�حسن�)(�و�امام�حسين�)(�در�اطراف�
بستر�پيامبر�خدا�)(�حلقه�زده�و�با�چشمانی�اشکبار،�نظاره�گر�غروب�خورشيد�رسالت�بودند.�
آن�بزرگ�پيامبر�)(�خواست�سخنی�بفرمايد،�ولی�نتوانست�و�درحالی�که�می�گريست،�بی�حال�
در�بستر�افتاد.�حضرت�فاطمه�)(�با�مشاهده�ی�اين�منظره�فرياد�زد�و�فرمود:�»ای�پيامبر�خدا!�
همانا�با�گريه�ات،�قلب�مرا�از�جا�َکندی�و�جگرم�را�سوزاندی،�ای�بزرگ�پيامبران�از�حضرت�آدم�تا�
آخرين�آنها،�ای�امين�پروردگار!�ای�فرستاده�و�محبوب�خداوند!�ای�پيامبر�خدا!�پس�از�تو�چه�بر�سر�
فرزندانم�خواهد�آمد؟�پس�از�تو�چه�مصيبت�ها�و�ذلت�ها�و�خواری�ها�که�بر�من�باريدن�خواهد�گرفت؟�
پس�از�تو�چه�بر�سر�علی�)(�خواهد�آمد؟�او�که�برادر�توست�و�تنها�ياور�دين�اسالم�خواهد�بود.�
پس�از�تو�چه�بر�سر�وحی�الهی�و�دستورات�خداوند�خواهد�آمد؟«�)مجلسی،1403:�ج22،�ص484(�
آن�گاه�خود�را�در�آغوش�پدر�افکند،�پدر�را�بوسيد�و�با�اشک�فراوان�گونه�های�پدر�را�نمناک�کرد.�
پيامبر�خدا�)(�در�اين�هنگام�دست�فاطمه�)(�را�در�دست�علی�)(�گذاشت�و�فرمود:�
»علی�جان!�فاطمه�امانت�الهی�و�امانت�من�در�دست�توست.�از�او�محافظت�فرما«�)مجلسي،�1403:�
ج22،�ص484؛�مرندی،�66�:1381(.�حضرت�زهرا�)(،�سعی�در�تحريک�مردم�مدينه�و�آگاهی�آنها�
از�حقايق�داشتند،�زيرا�مردم�مدينه�تابع�احساسات�خود�بودند�و�تحت�تأثير�عوام�فريبی�و�تبليغات�
قرار�گرفته�و�حاضر�بودند�که�حقيقت�را�به�بهای�اندکی�بفروشند.�از�اين�رو�حضرت�)(�نيز�با�

تحريک�عواطف�سعی�در�جلب�حمايت�آنها�داشتند.
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)( 2-2-2. سوگ از دست دادن پدر و غربت امام علی
از�رحلت�پيامبر�گرامی�اسالم�)(�امت�اسالمی�غرق�در�ماتم�شده�بود�و�حضرت� پس�
از�يک�سو،� بودند.� اسالم� انزوای� و� غربت� و�شاهد� پدر�خويش�غمگين� فراق� در� �)(فاطمه
قدرت�طلبی�ها�و�زنده�شدن�دوباره�ی�سنت�جاهلی�و�از�سوی�ديگر،�تهاجم�و�تجاوز�به�حريم�واليت�
را�نظاره�گر�بودند�و�با�قلبی�ماالمال�از�اندوه�و�درد�لب�به�فرياد�گشودند�و�خطاب�به�پدر�چنين�
فرمودند:�»پدر�جان!�دريغ�و�آه�از�فراق�تو،�ای�پدر�چه�بسيار�بزرگ�است�تاريکی�و�ظلمتی�که�در�
مجالس�پس�از�تو�مشاهده�می�شود�و�من�دور�مانده�از�تو،�دريغ�و�افسوس�می�خورم�که�هر�چه�
زود�نزد�تو�آيم.�در�عزای�تو�اباالحسن�سوگوار�است؛�پدر�دو�فرزندت�حسن�و�حسين،�برادر�و�امام�
برگزيده�و�دوست�بی�مانند�تو،�کسی�که�در�کودکی�او�را�تربيت�کردی�و�سپس�برادرت�خواندی.�
او�که�از�بزرگترين�دوستان�و�محبوب�ترين�ياران�در�پيشگاه�تو�بود.�او�که�در�پذيرش�اسالم�از�همه�
پيشی�گرفت�و�ياور�دين�شد�و�هجرت�کرد.�پدر�جان!�غم�سوگواری�تو�ما�را�فرا�گفته�و�درهم�
کوبيده�است�و�گريه�های�مداوم،�قصد�جان�ما�را�دارد�و�بدی�روزگار،�دامن�گيرمان�شده�است.�ای�
پدر�بزرگوار!�ای�بهترين�انسان�ها!�اکنون�بيا�و�بنگر�که�او�را�مانند�اسيران�به�طرف�بيعت�تحميلی�
می�برند.�فرياد�ای�محمد!�فرياد�ای�دوست!�فرياد�ای�پدر!�فرياد�ای�اباالقاسم!�فرياد�ای�احمد!�فرياد�
از�کمی�ياران�و�ياوران!�فرياد�از�ناله�ی�بسيار!�فرياد�از�مشکالت�فراوان!�فرياد�از�مصيبت�و�اندوه�
زياد!�فرياد�از�مصيبت�جانکاه!�پس�از�آن�سخنان�درد�آلود�و�غمبار،�صيحه�ای�زد�و�بيهوش�بر�زمين�
افتاد«�)مجلسي،�1403:�ج43،�ص176؛�مرندی،�140�:1381؛�محالتي:�ج1،�ص249(.�در�واقع�جمالت�
�)(و�غربت�و�تنهايی�حضرت�علی��)(در�غم�از�دست�دادن�پيامبر��)(حضرت�زهرا�
حرکت�سياسی�ای�بود�که�مردم�مدينه�را�به�فکر�فرو�واداشت�و�مهم�ترين�هدف�ايشان�از�بيان�اين�
جمالت�نشان�دادن�تالش�حضرت�رسول�)(�و�امير�مؤمنان�علی�)(�در�راستای�فراگير�شدن�
حکومت�قرآن�در�جامعه�بوده�است،�اما�غاصبان�خالفت�کاری�با�قرآن�نداشتند�و�حتی�برخالف�

آن�عمل�می�کردند.
2-2-3. گریه ی سیاسی

بر�اهل� پيامبر�خدا�)(�و�پيش�آمدن�مشکالت�و�وارد�شدن�مصيبت�ها� از�وفات� �پس�
بيت)(،�عزاداری�و�گريه�های�حضرت�زهرا�)(�تداوم�داشت،�سران�حکومت�از�اين�امر�
احساس�خطر�کردند�و�جمعی�را�خدمت�امام�علی�)(�فرستادند�تا�خواستار�کنترل�گريه�ها�و�
عزاداری�های�حضرت�فاطمه�)(�شوند.�امام�علی�)(�به�آن�حضرت�اطالع�دادند�که�گروهی�
�)(يا�در�شب�و�يا�در�روز�گريه�کند«.�حضرت�فاطمه��)(آمده�اند�و�می�گويند:�»فاطمه�
پاسخ�دادند:�»ای�اباالحسن،�چقدر�اندک�است،�ماندن�من�در�ميان�مردم�و�چقدر�نزديک�است،�
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زمان�پنهان�شدن�من�از�جمعشان!�سوگند�به�خدا!�هرگز�سکوت�نمی�کنم،�نه�در�شب�و�نه�در�
روز،�گريه�های�مداوم�را�تعطيل�نمی�کنم�تا�اينکه�به�پدرم�رسول�اهلل�)(�ملحق�شوم«.�حضرت�
علی�)(�پاسخ�دادند:�»هر�طور�دوست�داری�عمل�کن!«�)مجلسی،�1403:�ج43،�ص177؛�بحرانی�
اصفهانی،�1382:�ج2،�ص794(.�از�آن��پس��روزها�دست�حسنين�)(�را�گرفته�و�بر�سر�قبر�رسول�
خدا�)(�می�رفت�و�می�گريست�و�می�فرمود:�»عزيزانم�اين�قبر�جد�شماست،�همو�که�شما�را�بر�
دوش�خويش�می�نهاد�و�بسيار�دوستتان�می�داشت«.�)مجلسی،�1403:�ج43،�ص178(�حضرت�بر�سر�
قبر�شهدا،�به�ياد�سربازان�فداکار�صدر�اسالم�اشک�می�ريخت�و�حضرت�علی�)(�نيز�براي�آسايش�
بانو�سايبانی�در�بقيع�بنا�کرد.�بقيع�در�مسير�کاروان�های�تجاری�بود.�حضرت�در�آنجا�مأوا�می�گزيدند�
و�کاروان�هايی�که�مسير�عبورشان�از�آنجا�بود،�سايبان�بقيع�را�مشاهده�کرده�و�ناله�های�حضرت�
را�می�شنيدند�و�با�کنجکاوی�جويای�حال�حضرت�شده�و�برای�دلجويی�به�نزد�ايشان�می�آمدند�و�
حضرت�فرصت�را�مغتنم�شمرده�و�براي�آنها�ظلم�بر�وصی�پيامبر�)(�را�بيان�می�کردند.�ايشان�
قصد�داشتند،�در�آن�زمان�که�مدينه�در�محاصره�بوده�و�از�خروج�صحابه�به�بهانه�ی�ايجاد�فتنه�
ممانعت�می�شد،�اين�گونه�فرياد�مظلوميت�علی�)(�را�به�اطراف�برسانند�تا�اگر�در�مدينه�براي�
حضرت�علی�)(�ياوري�نبود،�شايد�بتوان�از�بيرون�حاميانی�گرد�آورد�)پور�سيد�آقايی،�1375:�
65(.�از�اين�رو�می�توان�گريه�های�سياسی�و�بيت�االحزان�حضرت�زهرا�)(�را�نوعی�اقدام�برای�

رساندن�فرياد�مظلوميت�خود�به�مردم�مدينه�و�ساير�بالد�دانست.

2-3. تشجیع
تشجيع�يکی�ديگر�از�تکنيک�های�جنگ�روانی�است�که�زير�مجموعه�ی�بحث�برانگيختگی�
عواطف�محسوب�می�شود.�در�اين�تکنيک�هدف�آن�است�که�شور�و�اشتياق�و�برانگيختگی�همراه�با�
تقويت�عواطف�در�مخاطبان�ايجاد�شود�)شيرازی،�37�:1367(؛�برای�مثال�حس�دفاع�از�دين،�وطن،�
تقويت�حس�تنفر�از�دشمن،�ظلم�و�استثمار�را�در�مخاطبان�ايجاد�کند.�حضرت�زهرا�)(�نيز�
از�اين�تکنيک�برای�تحت�تأثير�قرار�دادن�مردم�مدينه�بهره�بردند�و�در�مواضع�مختلف�با�سخنان�
تشجيع�برانگيز�خودلزوم�حفظ�حرمت�خانه�خود�وحريم�امامت�را�متذکر�و�خواستار�ارزشگذاری�

به�جايگاه�و�نقش�اهل�بيت�)(�در�جامعه�ی�مدينه�شدند.

2-4. نکوهش و سرزنش
سرزنش�به�معنای�بازخواست�کردن�لغزش�ها�و�اشتباهات�افراد�و�يکی�ديگر�از�تکنيک�هايی�

است�که�حضرت�زهرا�)(�در�مقابله�با�جنگ�روانی�عصر�خود�استفاده�کردند.
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2-4-1. سرزنش مردم بعد از بیعت
�پس�از�جريان�بيعت�برای�خليفه�اول�و�سکوت�و�بی�اعتنايی�مردم�به�واقعه�عظيم�غدير�و�کنار�
زدن�حضرت�علی�)(،�زهرا�)(�فرمودند:�»من�هرگز�روزی�همانند�امروز�نديدم�که�امت�
اسالمی�زشت�ترين�صحنه�ها�را�پديد�آوردند،�جنازه�ی�پيامبر�خدا�)(�را�در�برابر�ما�واگذاشتند�
و�خودسرانه�و�مستبدانه�ديگران�را�به�جای�ما�نشاندند«�)مفيد،�626�:1364؛�امينی�نجفی،�1366:�ج5،�
ص372؛�ابن�قتيبه�دينوری،�1413:�ج1،�ص13؛�مجلسی،�1403:�ج28،�ص232(.�حضرت�زهرا�)(�از�
بی�اعتنايی�مردم�به�شرکت�در�مراسم�تدفين�پيامبر�)(�گله�مند�شدند�که�چگونه�عقل،�مروت�
و�همراهی�شان�با�پيامبر�)(�اجازه�داد�تا�اين�گونه�پيامبر�)(�را�با�همه�ی�احسان�و�مهربانی�

که�نسبت�به�مردم�داشته،�بی�اهميت�رها�کنند�و�دنبال�مقاصد�دنيايی�خود�بروند.
2-4-2. سرزنش مردم از توطئه ی سقیفه

��حضرت�زهرا�)(�در�ديدار�با�زنان�مهاجر�و�انصار�از�توطئه�ی�سقيفه�و�عملکرد�مردان�
مدينه�ناخشنود�بودند�و�فرمودند:�»صبح�کردم�درحالی�که�به�خدا�سوگند�دنيای�شما�را�دوست�
نمی�دارم�و�از�مردان�شما�خشمناک�و�بيزارم.�درون�و�بيرونشان�را�آزمودم�و�نامشان�را�از�دهان�
خويش�به�دور�افکندم.�از�آنچه�کرده�اند،�ناخشنودم.�چه�زشت�است�کندی�شمشيرها�و�سستی�و�
بازيچه�بودن�مردانتان�پس�از�آن�همه�تالش�و�کوشش�ها!�چه�زشت�است�سر�بر�سنگ�خارا�زدن�
و�شکاف�برداشتن�نيزه�ها�و�فساد�آراء�و�انديشه�ها�و�انحراف�آرمان�ها�و�انگيزه�ها!�برای�خويشتن�
چه�بد�ذخيره�هايی�تدارک�ديدند�و�پيش�فرستادند�که�خداوند�بر�آنها�خشم�می�گيرد�و�در�عذاب�
�الهی�خواهند��بود،�زيرا�بدون�ترديد�مسئوليت�سنگين�عهد�و�پيمان�الهی�در�گردنشان�همواره�
سنگينی�خواهد�کرد.�ناچار�کار�را�بدان�ها�واگذار�و�ننگ�و�عدالت�کشی�را�برايشان�باز�کردم.�نفرين�
بر�اين�مّکاران�و�دور�از�رحمت�حق�باشند�ستمکاران!«�)طبرسی،�1413:�ج1،�ص138؛�طوسی،�1414:�
375(.�حضرت�زهرا)(�از�بی�وفايی،�رفاه�طلبی�و�دنيا�پرستی�مردان�مدينه�بعد�از�شناخت�و�
امتحان�ميزان�شجاعت�و�مردانگی�شان�در�پای�بندی�به�ارزش�های�انسانی�انتقاد�و�اشاره�کردند�که�
اين�مردان�همان�هايی�بودند�که�در�صدر�اسالم�فداکاری�و�جهاد�می�کردند�و�اينک�به�مرحله�ای�
رسيده�اند�که�به�بازی�های�سياسی�گرفتار�شده�و�به�جای�اينکه�پس�از�رحلت�پيامبر�)(�همراه�

خاندان�وحی�باشند،�اهل�بيت�)(�را�در�امواج�فتنه�و�ظلم�تنها�گذاشتند.
2-4-3. سرزنش از سستی مهاجر و انصار

حضرت�در�مسجد�مدينه�خطاب�به�مهاجر�و�انصار�فرمودند:�»اکنون�بياييد�و�بشنويد!�شگفتا!�
روزگار�چه�شگفتی�ها�در�پس�پرده�دارد�و�چه�بازيچه�ها�يکی�پس�از�ديگری�بيرون�می�آورد.�اگر�
تعجب�نمايی!�پس�گفته�های��آنها�تعجب�آور�است.�راستی�مردان�شما�چرا�چنين�نکردند؟�ای�کاش�
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می�دانستم�به�چه�پناهگاهی�تکيه�داده�اند؟�و�کدام�ستون�استوار�را�انتخاب�کردند؟�و�به�کدامين�
ريسمان�چنگ�زدند؟�و�برکدام�فرزند�و�خاندان�پيشی�گرفتند�و�غلبه�کردند؟�شگفتا!�چه�دوستان�
دروغين�و�سرپرستان�نااهلی�را�انتخاب�کردند!�چه�زشت�است�سرانجام�ستمکاران�که�جايگزين�
بدی�برگزيدند!�سر�را�گذاشته�به�ُدم�چسبيدند،�پی�عامی�رفتند�و�از�عالِم�نپرسيدند!�نفرين�بر�
مردمی�نادان�که�تبه�کارند�و�تبه�کاری�خود�را�نيکوکاری�می�پندارند.�بدانيد�که�آنها�فاسدند�و�به�
فساد�خويش�آگاهی�ندارند.�وای�بر�آنان!�آيا�آنکه�مردم�را�به�راه�راست�می�خواند،�سزاوار�پيروی�
است�يا�آنکه�خود،�راه�را�نمی�داند؟�در�اين�باره�چگونه�داوری�می�کنيد؟«�)طبرسی،�همان:�139؛�
طوسی،�همان(.�حضرت�زهرا�)(�از�زنان�مدينه�پرسيدند�که�تکيه�گاهی�که�شما�می�خواستيد�
چه�بود�که�به�خاطرش�علی�)(�را�کنار�زده�و�خانه�نشين�کرديد�و�با�اهل�بيت�به�تندی�رفتار�
کرديد؟�چه�ستونی�از�اهل�بيت�پيامبر�)(�معتمدتر�است؟�به�چه�رسيمانی�اعتماد�داشتيد�
که�به�آن�متوسل�شديد؟�آيا�نمی�دانستيد�که�به�خاطر�همين�انتخاب�اشتباهتان�جامعه�از�مسير�
واقعی�اش�خارج�شده�و�توطئه�ی�سقيفه�هم�برای�نابودی�اهل�بيت�پيامبر�)(�بوده�است؟�آيا�
شناختی�از�برتری�اهل�بيت�نداشته�ايد؟�در�حقيقت�هدفشان�از�طرح�سؤاالت،�انتقاد�از�عملکرد�

نامناسب�مردانشان�بوده�است.
2-4-4. سرزنش پیمان  شکنان

حضرت�زهرا�)(�فرمودند:�»ای�مردم�که�به�سوی�سخن�باطل�شتابانيد�و�اعمال�زشت�و�
زيانکارانه�ی�آنها�را�ناديده�می�گيريد!�آيا�در�قرآن�تدبّر�و�تأّمل��نمی�کنيد؟��يا��بر��دل�هاتان�ُمهر��و�قفل��
زده�شده��است�که��سخن�حق�را�نمی�شنويد؟�نه!�بلکه�اعمال�سوء�و�کردار�بد�شماست�که�پرده�بر�
دل�هايتان�کشيده�و�گوش�ها�و�چشم�های�شما�را�گرفته�است!�و�چه�بد�تأويل�و�تفسيری��از��دين�
�و��آيين�کرديد!�و�چه�بد�نظريّه�و�رأيی�داديد�که�حق�را�از�اهلش�گرفتيد�و�به�دست�نااهالن�داديد�
و�چه�بد�گناه�و�ستمی�را�که�کرديد�گران�خواهيد�يافت�و�سرانجامش�را�سخت�و�دشوار،�در�آن�
روز�که�پرده�از�کار�شما�برداشته�شود�و�کيفری�که�در�انتظار�شماست،�آشکار�شود�و�عذابی�را�که�
خدای�تعالی�برای�شما�آماده�کرده�که�گمان�آن�را�نداشته�ايد،�بر�شما�نمايان�شود�و�در�آن�روز�
است�که�اهل�باطل�دچار�زيان�و�خسران�می�شوند«�)مجلسی،�1403:�ج29،�ص232؛�ابن�ابی�الحديد،�
1404:�ج16،�ص209؛�ابن�شهر�آشوب،�1379:�ج2،�ص206(.�حضرت�زهرا�)(�با�تکيه�بر�اصل�تدبر�
در�قرآن،�علت�بی�وفايی�و�سستی�مهاجر�و�انصار�را�رويگردانی�از�آموزه�های�قرآنی�دانستند�و�بيان�
کردند�که�به�دليل�اعمال�ناپسندشان�نتوانستند�حقايق�را�دريابند�و�تفسير�و�تأويل�نادرستی�از�دين�
برداشت�کردند؛�حال�آنکه�اگر�آنها�با�خواست�پيامبر�)(�همراه�می�شدند،�به�حقيقت�جامعه�ای�

آرمانی�در�مدينه�شکل�می�گرفت.
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2-5. شکوه و شکایت
شکوه�و�گاليه�واکنش�عاطفی�و�احساسی�به�مسائلی�است�که�انسان�را�تحت�تأثير�قرار�می�دهد.�
حضرت�زهرا�)(�نيز�از�اين�تکنيک�برای�تحت�تأثير�قرار�دادن�مردم�مدينه�استفاده�کرده�و�

جمالت�گاليه�ای�و�شکوه�های�دردآلود�را�بيان�کردند.
)( 2-5-1. شکایت از غصب امامت امام علی

حضرت�فاطمه�)(�از�امت�ساکت�و�بی�تفاوت�در�پيش�پروردگار�خود�شکوه�ها�کرده�و�
درحالی�که�اشک�هايشان�جاری�بود،�می�فرمودند:�»پروردگارا!�به�سوی�تو�شکايت�می�کنم،�اندوه�از�
�)(دست�دادن�پيامبر�و�فرستاده�و�برگزيده�ات�را�و�به�تو�شکايت�می�کنم�از�ارتداد�امت�پيامبر�
و�اينکه�ما�را�از�حقمان�باز�داشتند،�همان�حق�واليت�و�رهبری�ما�که�در�قرآن�کريم�خود�بر�پيامبر�
)مجلسی،�1403:�ج53،�ص19؛�خصيبی،�407�:1411(.�در�جامعه�ای� فرمودی«� نازل� �)( اسالم�
اجازه�ی�مخالفت�و�اعتراض�به�کسی�نمی�دادند،�فاطمه�زهرا�)(�با�تمام�قدرت�از�حق�مغصوب�
و�پايمال�شده�ی�علی�)(�دفاع�کرده�و�به�صراحت�انتقاد�می�کنند.�آنهايی�که�خالفت�را�در�
جايگاه�اصيل�خود�قرار�ندادند،�بايد�بدانند�که�خالفت�اگر�در�جايگاه�واقعی�اش�نباشد�حقوق�افراد�
و�حرمت�ها�پايمال�می�شود�و�معنويت�و�اخالقی�باقی�نمی�ماند�و�در�نهايت�فقر�و�فساد�و�تباهی�

جامعه�را�فرا�خواهد�گرفت.
2-5-2. شکایت از منافقان

����ام�سلمه�می�گويد:�»خدمت�حضرت�زهرا�)(�رسيدم�و�پرسيدم:�ای�دختر�پيامبر�خدا!�
شب�را�چگونه�گذراندی؟�حالت�چگونه�است؟�فرمود:�روزگار�می�گذرانم�در�ميان�ُحزن�شديد�و�
اندوه�عظيم،�درحالی�که�پيامبر�)(�از�دست�رفته�و�وصی�او�مظلوم�واقع�شده�است.�سوگند�
به�خدا!�حشمت�و�عظمت�آن�کس�دريده�و�نابود�شد�که�بر�خالف�حکم�خدا�در�قرآن�و�سنت�و�
سفارش�پيامبر�اسالم�)(�در�تأويل�و�تفسير�قرآن،�حق�او�را�غصب�کردند�و�به�ديگران�سپردند.�
اين�گونه�برخوردهای�خصمانه�از�کينه�توزی�های�جنگ�بدر�و�خونخواهی�کشتگانشان�در�جنگ�اُُحد�
است�که�در�درون�قلب�نفاق�آميز�و�انديشه�ی�فتنه�انگيزشان�پنهان�بوده�و�تا�کنون�جرأت�اظهار�آن�
را�نداشتند،�تا�در�آن�هنگام�که�حکومت�الهی�بازيچه�ی�دست�قدرت�طلبان�قرار�گرفت�و�امام�به�
حق�منزوی�شد،�آتش�کينه�های�ديرينه�شان�زبانه�کشيد�و�باران�مصيبت�ها�و�مشکالت�را�بر�ما�فرو�
ريختند�و�رشته�های�ايمان�را�دريدند�و�نسبت�به�وعده�های�الهی�در�حفظ�و�پاسداری�از�رسالت�
پيامبر�)(�و�دفاع�از�پرهيزکاران�و�مؤمنان�چه�زشت�عمل�کردند،�ولی�افسوس�که�برای�انتقام�
گرفتن�از�پدران�مشرک�و�منافق�خود،�که�در�جنگ�های�اسالمی�عليه�اسالم�جنگيدند�و�کشته�
شدند�به�دنيا�روی�آوردند�و�فريب�دنيا�را�خوردند«�)مجلسی،�1403:�ج43،�ص156؛�ابن�شهر�آشوب،�
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1379:�ج2،�ص205(.�حضرت�زهرا�)(�معتقد�بودند�که�سکوت�قبايل�در�مقابل�پايمال�شدن�
حق�اميرالمؤمنين�)(�کينه�و�حسادتی�بود�که�قبايل�عرب�به�خصوص�قريش�از�او�و�پيامبر�
)(�در�دل�داشتند.�در�حقيقت�آنها�همه�ی�کينه�و�حسادتشان�به�پيامبر�)(�را�با�حضرت�

علی�)(�تسويه�کردند.
2-5-3. شکایت پس از مصیبت ها

پيامبر�)(�درباره�ی�شکوه�ها�و�غم�های�جانکاه�حضرت�زهرا�)(�به�ياران�خويش�خبر�
داده�و�فرمودند:�»دخترم�آن�چنان�در�امواج�بالها�و�مصيبت�ها،�غمناک�و�نگران�می�شود�که�دست�
به�دعا�برداشته�و�می�گويد:�پروردگارا�از�زندگی�خسته�و�روی�گردان�شده�ام�و�از�بندگان�دنيا،�بالها�و�
مصيبت�های�ناگوار�ديدم،�خدايا!�مرا�به�پدرم�پيامبر�)(�متصل�گردان�و�مرگ�مرا�زود�برسان«�

)مجلسی،�1403:�ج43،�ص177؛�صدوق،�92�:1430(.
حضرت�زهرا�)(�با�مجموعه�سخنان�گاليه�آميز�خود،�احساسات�مردم�مدينه�را�تحريک�و�

آنها�را�به�کشف�حقيقت�ترغيب�می�کردند.�

2-6. عملیات افشاگرانه
يکی�ديگر�از�تکنيک�های�ضد�جنگ�روانی�حضرت�زهرا�)(�افشاگری�است.�افشاگری�به�
معنای�تکذيب�نکته�به�نکته�ی�اتهامات�مطرح�شده�ی�دشمنان�در�تبليغاتشان�است.�اين�شيوه�زمانی�
استفاده�می�شود�که�امکان�اثبات�خالف�پيام�دشمن�به�طور�کامل�وجود�داشته�باشد.�پيامی�که�
تبليغات�دشمن�را�تکذيب�می�کند�بايد�به�سرعت�در�ميان�مخاطبان�انتشار�يابد�تا�با�اطالع�رسانی�های�

سريع�و�به�موقع�امکان�تأثيرگذاری�پايدار�تبليغات�از�بين�برود�)جنيدی،�330�:1389(.
)( 2-6-1. افشای علل غصب خالفت امام علی

از�حضرت�زهرا�)(�پرسيدند:�چرا�مردم�عليه�شما�و�علی�)(�هجوم�آوردند�و�حق�مسلم�
شما�را�غصب�کردند؟�حضرت�پاسخ�دادند:�»اين�همه�کينه�توزی�ها�از�جنگ�بدر�و�انتقام�جويی�ها�از�
جنگ�احد�است�که�در�دل�های�منافقان�پنهان�بود،�ولی�روزی�که�حکومت�را�غصب�کردند،�تمام�
آن�کينه�ها�و�حسادت�ها�را�بر�ما�فرو�ريختند«�)مجلسی،�1403:�ج43،�ص156؛�ابن�شهرآشوب،�1379:�

ج2،�ص205(.�
)( 2-6-2. افشای علل انحراف مردم پس از رحلت پیامبر

زهرا�)(�در�مسجد�مدينه�علل�انحراف�مردم�پس�از�رحلت�پيامبر�)(�را�اين�گونه�افشا�
کردند:�»و�آن�گاه�که�خدا،�برای�پيامبرش�)(�خانه�ی�پيامبران�و�آرامگاه�اولياء�را�برگزيد،�خار�
و�خاشاک�نفاق�در�شما�ظاهر�شد�و�جامعه�ی�دين�کهنه�گرديد،�آدم�های�پست�و�بی�ارزش�باقدر�و�
منزلت�شدند�و�شتر�نازپرورده�ی�اهل�باطل�به�صدا�درآمد�و�وارد�خانه�های�شما�شد�و�شيطان�سر�
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خويش�را�از�مخفی��گاه�به�درآورد،�شما�را�فرا�خواند،�ديد�که�پاسخ�گوی�دعوت�باطل�او�هستيد�و�
برای�فريب�خوردن�آمادگی�داريد،�خواست�که�عليه�حق�برخيزيد،�شما�را�آماده�ی�اين�کار�يافت�
و�شما�را�گرم�و�آماده�کرد�و�ديد�که�غضبناک�شديد،�پس�بر�غير�شتر�خود،�داغ�و�نشان�زديد�و�
بر�آبی�که�حق�شما�نبود�فرود�آمديد.�درحالی�که�هنوز�از�عهد�و�قرار�شما�و�بيعت�در�غدير�خم�
بيش�از�دو�ماه�نگذشته�بود�و�شکاف�زخم�عميق�بود�و�سر�زخم�هنوز�بسته�نشده�و�بهبود�نيافته�
بود�و�پيامبر)(�هنوز�دفن�نشده�بود�که�هر�کاری�خواستيد�کرديد�و�بهانه�آورديد�که�از�فتنه�
می�ترسيم،�ولی�در�آتش�فتنه�سقوط�کرديد�و�راستی�که�جهنم�بر�کافران�احاطه�دارد.�شما�کجا�و�
فتنه�خواباندن�کجا؟�دروغ�می�گوييد!�به�چه�حقی�دروغ�می�گوييد�و�به�کجا�روی�می�آوريد؟�درحالی�که�
کتاب�خدا�در�ميان�شماست،�مطالب�و�دستوراتش�روشن�و�احکام�آن�درخشان�و�نشانه�های�هدايت�
آن�آشکار�و�نهی�و�هشدارهای�آن�روشن�و�اوامرش�واضح�است،�ولی�شما�به�قرآن�پشت�کرديد�و�از�
آن�روی�گردان�شديد،�آيا�به�قرآن�ميل�و�رغبت�داريد؟�يا�داوری�جز�قرآن�می�گيريد؟�بد�جايگزينی�
برای�ستمگران�است!�و�هرکس�غير�از�اسالم�دينی�برگزيند،�از�او�پذيرفته�نيست�و�در�آخرت�از�
زيان�کاران�خواهد�بود.�سپس�آن�قدر�درنگ�نکرديد�که�اين�دل�رميده�آرام�گيرد�و�مهار�کردن�آن�
آسان�شود.�پس�آتش�گيره�ها�را�برافروختيد�و�به�آتش�فتنه�ها�دامن�زديد�تا�آن�را�شعله�ور�سازيد�و�
به�شيطان�گمراه�کننده،�پاسخ�مثبت�داديد�و�برای�خاموش�کردن�نور�تابناک�اسالم،�بسيج�شده�و�
به�يک�باره�همه�چيز�را�تصاحب�کرديد�و�برای�نابودی�اهل�بيت�او�در�پشت�تپه�ها�و�درختان�کمين�
کرديد�و�ما�در�برابر�مصيبت�هايی�که�جوانان�خنجر�بران�يا�فرو�رفتن�نيزه�در�شکم�است،�چاره�ای�
جز�صبر�نداريم«�)طبرسی،�1413:�ج1،�ص131؛�مجلسی،�1403:�ج29،�ص225(.�طبق�اين�فرمايش�
حضرت،�تن�پروری�و�آسوده�طلبی�يکی�از�موانعی�بود�که�توده�ی�مردم�حاضر�به�پذيرش�حکومت�
حضرت�علی�)(�نشدند،�زيرا�می�ديدند�که�با�واليت�امام�علی�)(�بايد�سختی�های�زيادی�
را�متحمل�شوند.�اگر�مردم�مدينه�پس�از�رحلت�پيامبر�)(�تابع�منافع�و�راحت�طلبی�های�خود�
نبودند،�ارزش�ها�و�آرمان�های�پيامبر�)(�در�جامعه�ی�مدينه�عملی�می�شد�و�خالفت�در�جايگاه�

اصيل�خود�قرار�می�گرفت.
2-6-3. افشای علل سستی مردم

حضرت�زهرا�)(�در�فرازی�از�گله�مندی�ها�و�افشاگری�ها�عليه�امت�پدر�می�فرمايند:�»به�
تن�آسايی�خو�کرده�ايد�و�امام�واقعی�خود�را�از�زمامداری�دور�کرده�و�با�رفاه�و�آسايش�خلوت�کرده�ايد�
و�از�سختی�زندگی�به�راحتی�و�خوش�گذرانی�رسيده�ايد.�به�همين�سبب�آنچه�را�که�حفظ�کرده�
بوديد،�از�دست�داديد�و�آنچه�را�که�فرو�برديد،�استفراغ�کرديد.�پس�بدانيد!�اگر�شما�و�هر�که�در�
زمين�است�کافر�شويد،�خدای�تعالی�بی�نياز�از�همگان�و�ستوده�است.�بدانيد!�آنچه�را�که�من�گفتم�
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)( شیوه های مقابله با جنگ روانی در سیره ی حضرت زهرا

از�روی�آگاهی�کامل�بود،�از�ُسستی�شما�و�هماهنگ�شدن�قلب�هايتان�با�بی�وفايی�و�خيانت�شما�
آگاهم.�چه�کنم؟�اينها�جوشش�دل�اندوهگين�است�و�راه�بيرون�ريختن�خشم�و�غضب�و�آنچه�را�
که�جانم�نمی�تواند�تحمل�کند�از�سينه�بيرون�ريختم�و�حجت�و�برهان�را�از�اين�راه�در�پيش�روی�
شما�قرار�دادم.�پس�زمام�خالفت�را�بگيريد،�ولی�بدانيد�پشت�اين�شتر�خالفت�زخم�است�و�پای�آن�
تاول�زده،�عار�و�ننگ�آن�باقی�است�و�نشان�از�غضب�خدا�و�ننگ�ابدی�و�جاويدان�دارد�و�هر�کس�
که�آن�را�بگيرد،�فردا�به�آتش�برافروخته�ی�خدا�که�بر�قلب�ها�احاطه�دارد،�وارد�می�شود.�آنچه�انجام�
می�دهيد،�برابر�چشم�خداست�و�به�زودی�آنها�که�ستم�کردند،�خواهند�دانست�که�به�کدام�جايگاه�
آتشين�باز�می�گردند.�مردم!�من�دختر�آن�کس�هستم�که�شما�را�از�عذاب�جهنم�که�در�پيش�روی�
ماست،�خبر�داد.�پس�هر�چه�می�توانيد�انجام�دهيد،�ما�هم�به�دنبال�کار�خود�می�رويم،�شما�منتظر�
بمانيد،�که�ما�هم�منتظر�خواهيم�ماند«�)طبرسی،�1413:�ج1،�ص133؛�مجلسی،�1403:�ج29،�ص225(.�
عادت�کردن�به�خوی�خوش�گذرانی،�دست�کشيدن�از�هدف�های�متعالی،�بی�تفاوتی�در�برابر�ظلم�و�

ستم�و�...�مواردی�است�که�در�آن�دوران�به�عنوان�علل�سستی�مردم�شناسايی�شد.
)( 2-6-4. افشای علل مظلومیت حضرت علی

����حضرت�ضمن�خطاب�به�زنان�مدينه�علل�مظلوميت�همسرش�را�اين�گونه�افشا�کردند:�»وای�
بر�آنان!�چرا�نگذاشتند�حق�در�مرکز�خود�قرار�يابد؟�و�خالفت�بر�پايه�های�نبّوت�استوار�ماند؟�از�
خانه�ای�که�جبرئيل�در�آن�فرود�می�آمد�به�خانه�ی�ديگر�بردند�و�حق�را�از�دست�علی�که�عالم�به�امور�
�)(دين�و�دنياست��گرفتند.�بدانيد�که�اين�زيانی�بزرگ�و�آشکار�است.�چه�باعث�شد�که�با�علی
کينه�توزی�کنند�و�انتقام�گيرند؟�چون�سوزش�تيغ�او�را�چشيدند�و�پايداری�او�را�ديدند�که�نسبت�
به�مرگ�بی�اعتنا�بود،�ديدند�که�چگونه�بر�آنان�می�تازد�و�با�دشمنان�خدا�نمی�سازد�و�آنها�را�عقوبت�
می�کند�و�خشم�علی�)(�در�راه�رضای�خداست�)طبرسی،�1413:�ج1،�ص139؛�طوسی،�1414:�
375(.�حضرت�زهرا�)(�جايگاه�حضرت�علی�)(�را�اين��گونه�معرفی�می�کنند�که�ايشان�بدون�
�)(دريافت�می�کردند�و�نزديک�ترين�فرد�به�پيامبر��)(واسطه�تعاليم�و�دستورات�را�از�پيامبر�
بودند�و�در�خانه�شان�وحی�نازل�می�شد.�از�اين�رو�انتقاد�کردند�که�چرا�خالفت�را�از�خانه�ای�که�
�)(جبرئيل�در�آن�فرود�می�آمد،�به�خانه�ی�ديگری�بردند.�ايشان�تأکيد�کردند�که�حضرت�علی�
در�تدبير�کارهای�مردم،�تنظيم�امور�سياسی�و�اجتماعی،�بيان�احکام�دين�و�حفظ�آنها�از�تحريف�و�
بدعت�و�در�هدايت�مردم�حاذق�ترين�بودند�و�زيان�آشکاری�بود�که�خالفت�را�ظالمانه�غصب�کردند�

و�افرادی�در�جايگاه�رهبری�جامعه�قرار�دادند�که�وجودشان�سنخيتی�با�اسالم�حقيقی�نداشت.
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2-6-5. افشا و محکومیت خلفا
ابوبکر�و�عمر�پس�از�تقويت�بنيان�های�حکومت�خويش�و�سرکوبی�مخالفان،�برای�جلب�افکار�
عمومی�و�تأليف�قلوب�به�فکر�دلجويی�از�حضرت�زهرا�)(�و�جبران�اشتباهات�گذشته�افتادند�
و�با�تالش�فراوان�همراه�با�امام�علی�)(�به�خدمت�آن�يگانه�دخت�پيامبر�)(�رسيدند،�سالم�
و�عذرخواهی�کردند�و�خطاب�به�حضرت�زهرا�)(�با�عنوان�دختر�پيامبر�رحمت�بودن�از�ايشان�
خواستار�عفو�و�بخشش�شدند.�حضرت،�آن�دو�را�به�سخنان�پيامبر�اکرم�)(�توجه�دادند�و�
فرمودند:�»شما�را�به�خدا�سوگند�می�دهم!�آيا�شنيده�ايد�که�پيامبر�خدا�)(�فرمود:�فاطمه�پاره�ی�
تن�من�است�و�من�از�اويم،�هر�که�او�را�بيازارد،�مرا�آزرده�است.�خشنودی�فاطمه�موجب�خشنودی�
من�است�و�خشم�و�غضب�فاطمه�خشم�و�غضب�من،�هر�کس�فاطمه�را�دوست�بدارد،�مرا�دوست�
داشته�و�هر�کس�فاطمه�را�خشنود�سازد،�مرا�خشنود�ساخته�است؟!«�ابوبکر�و�عمر�پاسخ�دادند:�
»آری!�اين�کلمات�را�از�پيامبر�)(�شنيديم«�)مجلسی،�1403:�ج28،�ص357؛�دينوری،�1413:�ج3،�
ص1214؛�امينی�نجفی،�1366:�ج7،�ص229؛�بحرانی�اصفهانی،�1382:�ج2،�ص888(.�در�حقيقت�هدف�
حضرت�زهرا�)(�از�يادآوری�سخنان�پيامبر�)(�اين�مسئله�بوده�که�واقعيت�ها�را�به�همه�ی�
انسان�ها�در�طول�تاريخ�بشناساند�و�به�آنها�نيز�بفهماند�که�هر�گذشته�ای�را�نمی�توان�ناديده�گرفت�

و�در�برابر�منحرف�کردن�امت�اسالمی�نمی�توان�بی�تفاوت�ماند.
2-6-6. افشای عوامل مصیبت در نزد دختر طلحه

پس�از�وفات�پيامبر�خدا�)(�دختر�طلحه�به�خدمت�حضرت�فاطمه�)(�رسيد،�از�گريه�ها�
و�ناله�های�دردناک�حضرت�نگران�شد�و�با�شگفتی�پرسيد:�فاطمه�جان!�چه�چيزی�شما�را�اين�گونه�به�
گريه�و�زاری�واداشته�است؟�حضرت�در�پاسخ�فرمود:�»ای�دختر�طلحه!�آيا�از�مصيبت�و�رويداد�تلخی�
می�پرسی�که�در�همه�جا�انتشار�يافته�است؟�گويا�بر�پر�مرغان�نوشته�و�در�جهان�پراکنده�شده،�گويا�
پيک�های�چابک�سوار�به�سرعت�آن�را�به�همه�ی�جهانيان�ابالغ�کرده�اند�که�گرد�و�غبار�آن�تا�آسمان�
باال�رفت�و�تاريکی�مصيبت�آن�زمين�را�فرا�گرفت،�می�دانی�مصيبت�ها�چگونه�شکل�گرفته�اند؟�پرچم�
مسابقه�برافراشتند�تا�بر�علی�)(�پيشی�بگيرند.�چون�موفق�نشدند،�بغض�و�کينه�ی�علی�)(�را�
در�دل�گرفتند،�ولی�پنهان�داشتند.�آنگاه�که�نور�دين�به�خاموشی�گراييد�و�پيامبر�)(�رحلت�کرد،�
آن�بغض�ها�و�کينه�ها�را�به�زبان�آوردند�و�بر�مرکب�آرزو�سوار�شدند�و�ستم�ها�روا�داشتند�و�»فدک«�
را�غصب�کردند.�با�شگفتی�به�»فدک«�بنگريد،�چه�بسيار�پادشاهانی�که�مالک�سرزمين�»فدک«�
شدند�و�هم��اکنون�اثری�از�آنها�وجود�ندارد!�فدک،�هديه�ی�الهی�بود�که�به�پيامبرش�بخشيد�و�پيامبر�
خدا)(�آن�را�برای�تأمين�زندگی�فرزندانم�به�من�سپرد.�واگذاری�فدک�»به�من�و�فرزندانم«�با�
حکم�و�علم�خداوند�بزرگ�و�شهادت�و�گواهی�جبرئيل�امين�انجام�شد.�پس�اگر�آن�را�با�ستم�غصب�
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و�وسيله�ی�زندگی�فرزندانم�را�قطع�کردند،�با�ياد�روز�قيامت�بر�اين�مصيبت�صبر�می�کنم�و�زود�است�
که�خورندگان�اموال�فدک،�عذاب�الهی�را�در�دوزخ�نظاره�گر�و�در�آن�غوطه�ور�باشند«�)بحرانی�اصفهانی،�
1382:�ج2،�ص826؛�مجلسی،�1403:�ج29،�ص182؛�طوسی،�204�:1414(.�بديهی�است�که�اگر�حضرت�
زهرا�)(�فدک�را�مطالبه�کردند،�به�دليل�تعلق�خاطر�به�دنيا�و�مطامع�آن�نمی�باشد،�بلکه�هدف�
ايشان�ايستادگی�در�برابر�ظلم�و�ظالمان�است�.�در�واقع�حضرت�)(�قصد�داشتند�تا�با�طرح�موضوع�
فدک�و�ميراث�خود�از�پيامبر�)(،�جايگاه�الهی�و�قرآنی�خود�را�به�اثبات�برسانند�و�خالفت�غصب�

شده�را�طلب�کنند.�به�بيان�ديگر�هدف�اصلی�ايشان�دفاع�از�واليت�بود.

2-7. سکوت
يکی�ديگر�از�تکنيک�های�عمليات�ضد�جنگ�روانی�سکوت�است�که�تحت�عنوان�مبارزه�ی�
منفی�قلمداد�می�شود.�سکوت�و�بی�اعتنايی�ظاهری�در�زمره�ی�يکی�از�بهترين�شيوه�های�ضد�جنگ�
روانی�است.�در�اين�شيوه�نخست�بايد�ميزان�تأثير�سکوت�بر�مخاطبان�تحليل���شود�که�بسياری��از�
اوقات�سخنان�و�رفتار�دشمنان�را�بی�ارزش�و�بی�اعتبار�می�کند�)شيرازی،�57�:1367؛�جنيدی،�1389:�
329(.�در�سيره�ی�سياسی�حضرت�زهرا�)(�نيز�اين�تکنيک�مشاهده�می�شود،�اما�منظور�از�
سکوت�حضرت�در�پاره�ای�از�موارد،�ترک�قيام�و�تالش�نکردن�برای�مقابله�با�دشمنان�نيست،�بلکه�

بی�اعتنايی�ظاهری��است�که�هدف�و�مقصود�مهمی�را�پوشش�می�دهد.�
يکی�ديگر�از�مبارزه�های�منفی�حضرت�زهرا�)(�وصيت�نامه�سياسی�ايشان�بود.�اينکه�چرا�
قبر�حضرت�زهرا�)(�پنهان�است؟�چرا�مراسم�کفن�و�دفن�آن�يگانه�دخت�پيامبر�)(�مخفی�
و�پنهان�برگزار�شده�است؟�چرا�مراسم�تشييع�و�نماز�بر�پيکر�ايشان�بدون�اطالع�مردم�مدينه�برگزار�
شد؟�جواب�اين�سؤال�ها�و�علل�و�عوامل�وصيت�نامه�را�بايد�در�متن�وصيت�نامه�به�دقت�ارزيابی�کرد.
حضرت�زهرا�)(�در�کاغذی�وصيت�نامه�ای�نوشتند:�»امتی�که�عهد�و�پيمان�خدا�و�پيامبرش�
را�در�واليت�و�رهبری�علی�)(�شکستند،�حق�ندارند�بر�پيکر�من�نماز�بگزارند.�آنها�که�نسبت�
به�حق�ما�ستم�روا�داشتند�و�ارث�مرا�غاصبانه�تصرف�کردند�و�سند�مالکيت�فدک�را�که�پدرم�برايم�
نوشته�بود،�از�دستم�ربودند�و�پاره�کردند،�آنها�که�گواهان�و�شاهدان�مرا�تکذيب�کردند.�سوگند�به�
خدا�که�گواهان�من،�حضرت�جبرئيل�و�ميکائيل�و�اميرالمؤمنين�علی�)(�و�ام�ايمن�بودند.�آنها�
�)(که�در�روز�ياری�و�حمايت�از�ما�در�خانه�های�خود�خزيدند�و�دست�از�ياری�ما�کشيدند.�علی
مرا�همراه�با�حسن�و�حسين�شب�و�روز�برای�بيداری�امت�غفلت�زده،�به�خانه�های�مهاجر�و�انصار�
می�برد�و�من�آنها�را�نسبت�به�خدا�و�پيامبر�)(�و�حقوق�الهی�هشدار�می�دادم�و�می�گفتم:�به�
ما�اهل�بيت�ستم�روا�مداريد�و�حق�مسلمی�را�که�خدا�به�ما�بخشيده�است،�غصب�نکنيد.�در�
تاريکی�شب�پاسخ�مساعد�می�دادند�که�شما�را�ياری�می�کنيم،�ولی�در�روز�روشن�دست�از�ياری�
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ما�بر�می�داشتند!�تا�آنکه�به�خانه�ی�ما�هجوم�آوردند�و�با�جمع�آوری�هيزم�فراوان�و�آتش�زدن�آن،�
خواستند�خانه�و�ما�را�که�در�آن�بوديم،�در�آتش�بسوزانند.�خدا�و�رسولش�و�من�از�آنان�بيزاريم.�
آيا�چنين�امتی�سزاوار�است�که�بر�من�نماز�بگزارد؟!«�)خصيبی،�1411:178؛�مجلسی،�1403:�ج30،�
ص348؛�مرندی،�146�:1381؛�صدوق،�1408:�ج1،�ص189؛�بروجردی،�1383:�ج3،�ص202؛�بخاری،�1410:�
ج5،�ص82(.�در��حديث�ديگری�نيز�نقل�شده�که�به�امام�علی�)(�وصيت�کردند:�»وقتی�وفات�
�)(کردم،�به�هيچ�کس�اطالع�نده،�مگر�ام�سلمه�و�ام�ايمن�و�فضه�و�از�مردان�دو�فرزندم�حسن�
و�حسين�)(،�عباس،�سلمان،�عمار،�مقداد،�اباذر�و�حذيفه�را�خبر�کن.�مرا�دفن�نکن،�مگر�در�
شب�و�قبر�مرا�به�هيچ�کس�اطالع�نده�تا�مخفی�بماند«�)مجلسی،�1403:�ج78،�ص310؛�نوری،�1408:�
ج2،�ص186؛�بروجردی،�1383:�ج3،�ص202(.�همگی�اين�احاديث�حاکی�از�مبارزه�ی�منفی�حضرت�
و�اوج�خفقان�و�فضای�بسته�ی�سياسی�است�که�حضرت�به�ناچار�از�اين�روش�استفاده�کردند،�به�

خصوص�وصيت�نامه�ی�ايشان�شديدترين�نوع�سکوت�حضرت�بوده�است.

2-8. ترسیم آینده ی ترسناک جامعه ی اسالمی
يکی�ديگر�از�شيوه�های�ضد�جنگ�در�عمليات�روانی،�استفاده�از�تهديد�و�ايجاد�وحشت�ميان�
نيروهای�دشمن�است.�اين�اقدام�به�منظور�تضعيف�روحيه�و�سست�کردن�اراده�و�عزم�آنهاست.�
در�واقع،�در�اين�روش�آينده�ی�ترسناک�و�مبهم�همراه�با�مشکالت�و�سختی�ها�ترسيم�می�شود�و�
ضمن�ايجاد�رعب،�خطرات�و�صدمات�اقداما�تشان�به�ايشان�گوشزد�می�شود�و�در�نهايت�مخاطبان�
را�به�تسليم�در�برابر�خواسته�ها�می�کشانند�)شيرازی،�67�:1376(.�حضرت�زهرا�)(�در�آن�لحظه�
که�علی�)(�را�به�سوی�مسجد�می�کشيدند�و�هيچ�کس�در�آن�غربت�و�تنهايی�از�ايشان�دفاع�
نمی�کرد،�خود�را�به�امام�رساندند�و�خطاب�به�عمر�فرمودند:�»ای�پسر�خطاب!�سوگند�به�خدا�اگر�
کراهت�نداشتم�که�بی�گناهان�مدينه�گرفتار�بالی�الهی�شوند،�نفرين�می�کردم�و�آنگاه�می�فهميدی�
ج28،� مجلسی،�1403:� ج1،�ص460؛� )کلينی،�1407:� می�پذيرد«� تحقق� زود� خيلی� من� نفرين� که�
ص250(�و�در�سخنان�خود�در�جمع�زنان�مهاجر�و�انصار�نيز�آينده�ی�جامعه�ی�اسالمی�را�اين�گونه�
ترسيم�کردند:�»اّما�به�جان�خودم�سوگند،�نطفه�ی�فساد�بسته�شد.�بايد�انتظار�کشيد�تا�چه�زمانی�
مرض�فساد،�پيکر�جامعه�ی�اسالمی�را�از�پای�درآورد؟�پس،�از�اين�پستان�شتر�به�جای�شير،�خون�
بدوشيد�و�زهری�که�به�سرعت�هالک�کننده�است.�اينجاست�که�روندگان�راه�باطل�زيان�کننده�اند�
و�مسلمانان�آينده�خواهند�دانست�که�سرانجام�اعمال�مسلمانان�صدر�اسالم�چه�بوده�است؟�از�اين�
پس،�قلب�های�خود�را�از�بروز�آشوب�ها�مطمئن�کنيد.�بشارت�باد�شما�را�به�شمشيرهای�کشيده،�
حمله�ها�و�تهاجمات�پی�درپی،�به�هم�ريخته�شدن�امور�اجتماعی�مسلمانان�و�استبداد�و�ديکتاتوری�
ستمگران�آنها�که�غنائم�و�حقوق�شما�را�اندک�پرداخت�می�کنند�و�جمع�شما�را�با�شمشيرهای�
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خود�درو�می�کنند؛�پس�حسرت�و�اندوه���بر�شما!�کارتان��به�کجا�خواهد�انجاميد؟�دريغا�که�ديده�ی�
حقيقت�بين�نداريد!�بر�ما�هم�تاوانی�نيست�و�نمی�توانيم�شما�را�به�کاری�که�کراهت�داريد!�الزام�
بيان�کنند�که� با�اين�سخن�قصد�داشتند� �)(حضرت��)کنيم«�)صدوق،�1372:�ج1،�ص108
با�غصب�خالفت،�جامعه�ی�اسالمی�با�فتنه�های�بسيار�و�جبران�ناپذيری�روبه�رو�است�و�فساد�در�
جامعه�گسترش�خواهد�يافت.�آن�حضرت�با�آينده�نگری�حساب�شده�ای�که�از�آگاهی�ايشان�از�
جامعه�شناسی�و�تحوالت�جامعه�ها�و�تمدن�ها�نشئت�گرفته�بود،�جامعه�ی�مدينه�را�در�مسير�انحطاط�
ترسيم�کردند�که�مردم�مدينه�با�انتخاب�رهبری�ناشايست�آن�را�به�مذلت،�خشونت�و�سرکوبی�
عدالت�رهنمون�کرده�اند.�حضرت�دوباره�هشدار�می�دهند�که�در�آينده�کسانی�خواهند�آمد�که�با�
شمشيرشان�خون�بی�گناهان�را�خواهند�ريخت.�قتل�عام�ها�و�ظلم�ها�فراگير�می�شود�و�بيت�المال�به�
ناحق�مصرف�می�شود.�سرانجام�آن�حضرت�سخنان�خود�را�با�لحنی�دلسوزانه�اين�گونه�پايان�دادند�
که�ای�دريغ�برشما�که�همه�ی�خير�و�برکت�و�هدايت�و�نيک�بختی�و�آزادی�را�از�دست�داديد�و�از�
اين�پس�حسرت�و�ندامت�پايان�ناپذيری�گريبان�گيرتان�خواهد�بود.�از�اين�رو�می�توان�بيان�داشت�
که�حضرت�زهرا�با�آينده�نگری�خويش�نسبت�به�جامعه�ی�اسالمی�ضمن�تهديد�و�ايجاد�وحشت�
در�ميان�مردم�مدينه�قصد�داشتند�تا�مردم�مدينه�را�از�عواقب�انتخاب�نادرست�خود�آگاه�کنند�و�
اراده�ی�آنها�را�در�ادامه�ی�حمايت�غاصبان�تضعيف�کرده�و�آينده�ی�جامعه�ی�اسالمی�را�ترسناک�و�

مبهم�همراه�با�مشکالت�و�سختی�ها�جلوه�دهند.

نتیجه گیری
بر�اساس�مباحث�مطرح�شده�در�مقاله،�حضرت�زهرا�)(�پس�از�رحلت�پيامبر�)(�با�
هجمه�های�روانی�بسياری�در�جامعه�ی�مدينه�مواجه�شدند،�به�گونه�ای�که�افراد�مسلط�بر�جامعه،�
الگوهايی�که�پيامبر�)(�برای�جامعه�ی�اسالمی�تعيين�کرده�بودند�را�تغيير�داده�و�روزبه�روز،�
قدرت�خواهی�و�فتنه�انگيزی�را�گسترش�داده�و�با�تخريب�جايگاه�ارزشمند�حضرت�علی�)(�و�
ايجاد�شايعه�و�تسلط�بر�اذهان�مردم�جامعه�را�ناامن�کردند�و�البته�غفلت�و�سهل�انگاری�مهاجر�و�
انصار�در�شناخت�حاکميت�حضرت�علی�)(�و�تابع�احساسات�بودن�آنها�مسبب�اين�تبعات�منفی�
و�عوام�فريبی�شد�و�حضرت�زهرا�)(�در�مقابله�با�دشمنان�خويش�مبتکر�بهترين�تکنيک�های�
استراتژی�جنگ�روانی�مانند�روشنگری،�افشاگری،�تحريک�عواطف�و�تشجيع�شدند�و�برای�آگاه�

ساختن�مردم�و�هشدار�آنها�از�هيچ�تالشی�فروگذار�نکردند.
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