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 نبوی و علوی ی در سیره آوری اخبار و اطالعات امنیتی گردروش های 
 

 0، حسین مالیی 0دکتر عمادالدین فیاضی

 چکیده

ترین نیازهای مسلم موامع بشری، برخورداری از امنیت است که این  یکی از مهم

اخبار و اطالعات  گرد آوری. گستراند سایه می ها های حاکم بر آن موهبت با تدابیر دولت

به آن نیاز دارند و برای تأمین امنیت  ها که حکومتاست  اموریترین  اصلیامنیتی از 

ی نیا در بدو شکل گیری و استمرارش از این امر بی نیاز نبوده است؛ به اسالم حکومت

عایت اصول اخالقی و در این راستا، با ر (ع)علی و (ص)اسالم رسول گرامی ای که گونه

شواهد  در تأیید این ادعا. ورزیدند ای می موازین شرعی، نسبت به این امر اهتمام ویژه

از آن موارد هایی  نمونهومود دارد که در این مقاله به در منابع تاریخی و روایی بسیاری  

و  تعقی  شنود، ه و بازمویی، بازرسی،ب، گشت و شناسایی، محاحو ماسوسی نفوذ مانند

پرداخته شده و سعی شده  ... و های مردمی و مخبران داوطل  استفاده از گاارش مراقبت،

با اصطالحات و ( ع)و حضرت علی( ص)اقدامات رسول خدا تدابیر و تطبیقاست با 

مهت شناخت ساده تر رویکردهای امنیتی آن زمینه  ،تعاریف نوین اطالعاتی و امنیتی

 .فراهم آورده شود بارگان

 

 ی علوی، گرد آوری، اطالعات، امنیتی ی نبوی، سیره سیره: ان کلیدیواژگ

                                                 
 .، دانشگاه آزاد اسالمی، شهر ری، ایران(ره) خمینی گروه تاریخ، واحد یادگار امام.1

dr.emadfayazi@yahoo.com 
 4/13/29: تاریخ پذیرش           1/8/29: رودتاریخ و

  9سال ، ی مسکویه فصلنامه

 1931 زپایی 11ی  شماره
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 مقدمه

ها  ن و رعایت حریم خحوصی آناناای به آرام  و امنیت مسلم دین اسالم تومه ویژه

 حجرات،) ها را از تالش برای دستیابی به اسرار یکدیگر نهی فرموده است دارد و آن

سروکاردارد و نادیده امنیت و محالی مامعه  اما اخبار و اطالعاتی که با 0.(02 ی آیه

بایستی  گردد می ها موم  زیان همگانی و صدمه به منافع ملی کشور می انگاشتن آن

همچنین به منظور  ؛قرار گیرد نظارت، تحت مراقبت و مسئوالن یك کشورتوسط 

ت الزم است به تشکیال، صدمه زنندگان به منافع ملی ودینیملوگیری از توطئه و مکر 

های مختلف بر اخبار و اطالعات مربوط به  به اسرارشان نق  زده شود و از راهشان نفوذ و 

هیچ دستبردی ": تحرکات و اقداماتشان دست یافت که خداوند در این باره فرموده است

، توبه("شود زنند مگر اینکه در قبال آن برایشان عملی صالی نوشته می به دشمن نمی

)021 ی آیه
جا که نِیل به این امر در گرو دستیابی به اخبار و اطال عات دشمن و از آن 2

 ند ودر ش  منو احااب، اصحاب را مخاط   قرار داد( ص)سالمگرامی اپیامبر  است،

آیا کسی هست که از دشمن برای من خبر بیاورد تا خداوند روز قیامت او را " :فرمودند

در نکوه  غفلت و بی ( ع)چنین علیهم. )563 :0836طبری،  ("در کنار من قرار دهد؟

دشمن، بیدار در کمین شماست و شما در غفلت و " :چنین فرموده اند ،خبری از دشمن

خبری  خبری هستید و حال آنکه منگجویان را بیداری و هوشیاری ساد که آنکه بی بی

 (.23 ،0858، ابن هالل ثقفی)  "...گایند هالک شود 

چه  از( ع)و علی( ص)پیامبر  ضر این است که اصوالًحا ی مقاله سوال اساسی در     

که  گرفتند و برای این ، بهره میآوری اخبار و اطالعات امنیتی گردهایی به منظور  روش

با استناد و تکیه  ،الؤپاسخ به این سدر  .حقی ضایع نگردد، تا چه اندازه حساسیت داشتند

در دوران ( ع)و علی( ص)یامبرتوان گفت که پ بر منابع تاریخی و روایات معتبر می

                                                 
0
 . تَجَسَسُوا ال وَ إِثْمٌ الظَنِ بَعْضَ إِنَ الظَنِ مِنَ کَثیراً امْتَنِبُوا آمَنُوا الَذینَ أَیُهَا یا . 
2
 . صالِیٌ عَمَلٌ بِهِ لَهُمْ کُتِ َ إِالَ نَیْالً عَدُوٍ مِنْ یَنالُونَ ال.  
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حکومت خوی  با رعایت موازین اخالقی و شرعی و در راستای حفظ نظام اسالمی و 

پرداختند و برای این  می آوری اخبار و اطالعات امنیتی پیشبرد اهداف عالیه خود به گرد

های اطالعاتی  گرفتند که هنوز هم در بسیاری از نظام های خاصی بهره می امر از روش

ها پرداخته شده  در این مقاله به شرح برخی از این روش گیرد و مورد استفاده قرار می

 .است

 

   (ع)و علی( ص)در عصر پیامبر نفوذ و جاسوسی.  1

واقعی و مخفیانه، در صدد  ماسوس به شخحی اطالق می گردد که با پوش  های غیر

ا سایر مدارک و اسناد اسرار یا تححیل اطالعات یا اشیاء ی ی دربارهتفحص و تجسس 

به یك کشور و  متعلقمربوط به استعداد و توانایی های نظامی، اقتحادی و فرهنگی 

 (.011/8: 0868 صالی ولیدی،) ها به کشور دشمن باشد انعکاس آن

یا به  ، مأموریت ماسوسینیا برای تفوق بر دشمنان ( ع)وعلی (ص )درزمان پیامبر 

ن و یا حرکات دشمنان اهای مخالف اطالع از فعالیتکس   ی مأموریت محرمانه عبارتی

 . زیر نظر بگیرند اوضاع را  گردید تا واگذار میبه افراد خاصی ( ما همان) اسالم

 

 جاسوسی از بنی المصطلق .1-1

ها به این منظور به  بنی المحطلق به مدینه و تجهیا و تدارک آن ی وقتی خبر قحد حمله

ها  بریده بن ححی  اسلمى را برا  ماسوسی از آن( ص)رسید، آن حضرت ( ص)پیامبر 

بریده از . امازه گرفت که هر چه الزم باشد بگوید( ص)بریده از پیامبر . روانه فرمود

او . بودند رسید گرد آمدهمدینه بیرون آمد تا اینکه به کنار آبى که بنی المحطلق در آنجا 

: آنها از او پرسیدند. هی شده بودندمردمى فری  خورده را دید که در گروه هایی سازماند

مرد  از شمایم، چون به من خبر رسید که برا  منو با این مرد : تو کیستى؟ گفت

ام تا  کنند راه افتاده اید، میان قوم خود و کسانى که از من اطاعت مى ممع شده( پیامبر)
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من هم به  :ر یس بنی المحطلق گفت. همه دست به دست هم دهیم و او را درمانده سازیم

شوم و با گروه زیاد  از  هم اکنون سوار مى: بریده گفت. ام، پس عجله کن همین عقیده

بریده پی  . ها از این موضوع سخت خوشحال شدند و آن. گردم قوم خود پی  شما بر مى

پیامبر . ارا ه نمود( ص)آمد و گاارش مأموریت خود را به حضرت( ص)رسول خدا 

 ی ا خواند و خبر دشمنشان را اعالم فرمود و مردم با شتاب آمادهنیا مسلمانان را فر( ص)

 .(115/0 و 111 :0113 واقدی،) خروج شدند

 

 کسب اطالعات محرمانه در جنگ احد .1-1

انس و مونس  های نام هبرا، دو تن از یاران   ،پی  از شروع منو احد( ص)پیامبر 

( ص)د و آن دو برا  رسول خدا به ماسوسی از کفار قری  گسیل فرمو ،فرزندان فضاله

اند که  خبر آوردند که دشمن اسبان و شتران خود را چنان در ماارع عریض رها کرده

 .هیچ کشت و سباه ا  در آن نمانده است

و  به قرارگاه قریشیان در آمد . حباب بن منذر را نیا گسیل فرمود( ص)آن گاه پیامبر 

: ک.ن)  برگشت( ص)ت آمده به حضور پیامبر و شمارشان را تخمین زد و با اخبار به دس

: 0121مقریای،؛ 01/2، 0101،ابن سید الناس؛ 23/2: 0101سعد،ابن  ؛216/0 -211: همان

 (.038/1 :0101صالحی شامی، ؛082/0

 

 جنگ خندق و کسب اطالعات محرمانه .1-9

 وقتی که خبر اختالف درونی و تفرقه میان دشمنان اسالم به رسول ،در منو خندق

حذیفه بن یمان را شبانه ناد خود خواند و مأموریت ( ص)رسید، آن حضرت( ص)خدا

ماسوسی از اوضاع داخلی دشمن را به وی داد و فرمود برو از نادیك بر اوضاع و احوال 

 . ىیکه ناد ما باز آ ها آگاه باش و از هر کار  بپرهیا تا این آن
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باد که لشکر . ها نفوذ کردم ان آنرفتم و می: مأموریت  گفته است ی حذیفه در باره

کرد و همه چیا را به هم ریخته بود و هیچ چیا را برقرار  کار خود را مى ،خداوند است

ابو سفیان در آن هنگام برخاست و به منظور ! گذاشت؛ نه دیك و نه خیمه و نه آت  نمى

اری ا  قوم قری  هر یکى از شما دست نفر کن: اطمینان از عدم ومود ماسوس گفت

و بالفاصله دست یکى را  ممن هم پیشدستی کرد. خود را بگیرد و اورا شناسایی کند

به : سپس ابو سفیان گفت. فالن: گفت .گرفتم که نادیکم بود و از او پرسیدم تو کیستى

خدا شتر و اسبانمان هالک شده و بنی قریظه خلف وعده نموده و ما از این باد درمانده 

ام؛ سپس سو  شتر خود  که من بار بسته و آهنو دیار خود کرده پس بار بندید. شده ایم

اگر . رفت که بسته بود، سوار شد و سخت شتر را نواخت که یکباره بر چهار پا برخاست

( ص)پس ناد پیغمبر. کشتم او را مى ،نبود که من نباید کار  بکنم( ص)امر رسول خدا

-280 ،ابن هشام: ک.ن) .دادم( ص)برگشتم و گاارش مأموریت خود را به حضرت 

 (.031/2 :0835 ،ابن اثیر؛ 531/2-563 :همان ؛ طبری،58/2 :0101،ابن سعد؛ 282/2

 

 غزوه حدیبیه و جاسوسی از قریش .1-8

قری  باخبر ه بود، به قحد عمره از مدینه خارج شد( ص)پیامبر که حدیبیه ی در غاوه

را فرا خواند و او را برا   بسر بن سفیان( ص)پیامبر .و آهنو ممانعت نمودند ندشد

قری  خبر رسیده است که من  به: و به او فرمود فرستادتجسس و کس  خبر از قری  

به راه  بسر. خبر بده ،ها را به من برسان و اگر قحد  دارند قحد عمره دارم، تو اخبار آن

ها را  آن شنید و رفتار که وارد مکه شد و گفتار قری  را مى افتاد و پیشاپی  رفت تا این

رسید و گاارش مأموریت خود را ( ص)بعد برگشت و به حضور پیامبر .تحت نظر داشت

  و سخت ترسیده  از حرکت شما آگاه شده ها آن: عرضه داشت و گفت( ص)به حضرت

علیه شما تجهیا  سب  بدین. بودند و بیم داشتند که مبادا با منو و ستیا وارد مکه شوید

خیمه  به همین منظور سر راهتان. از ورود به مسجد الحرام منع کنند اند تا شما را نیرو کرده
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اند و خالد بن ولید را فرمانده دویست سوار  هایى هم ساخته و خرگاه زده و ساختمان

ها  همچنین ماسوسانى بر رو  کوه ؛ها اکنون در فالن محل هستند آن اند و سواران کرده

 (.68/2 :همان ،ابن سعد؛ 531/2-568 :همان ،واقدی: ک.ن) اند گمارده

 

 دریافت اطالعات محرمانه از قبایل هوازن در جنگ حنین .1-1

عبداهلل ابن ابى حدرد ( ص)درباره وقایع پی  از غاوه حنین نقل شده است که رسول خدا 

( آماده شده بودند( ص)که به قحد نبرد با پیامبر)اسلمى را به ماسوسی از قبیله هوازن 

شان  میان آنان نفوذ کن و از ایشان و از تحمیم و نظر فرمانده: ه او فرموداعاام داشته و ب

او بیرون رفت و میان لشکر دشمن گشتى زد و خود را کنار مالك بن عوف . خبر بیاور

: گوید رساند و دید که بارگان هوازن همگى پی  اویند و شنید که او به یاران  مى

نکرده است، و پی  از این همواره با  هیچگاه با مردمى کار دیده منو( ص)محمد

اهل و ها و  گروهى کم اطالع منگیده و در نتیجه پیروز شده است، اکنون سحرگاه دام

ها  خود را مرت  کنید و حمله را شما  تان را پشت سرتان قرار دهید، و سپس صفعیال

کسته و آغاز کنید، غالف شمشیرهایتان را بشکنید و سپس با بیست هاار شمشیر غالف ش

 .کند همه با هم حمله کنید و بدانید که غلبه و پیروز  از کسى است که نخست حمله مى

برگشت و آنچه را شنیده بود ( ص)چون ابن ابى حدرد این سخن را شنید پی  پیامبر

 ،0836 ، طبری ؛  338 ص ، 8 ج ،0113 ، واقدی؛  183 ص ،2 ج ، ابن هشام) .گاارش داد

 ص ،1 ج ،0116 ، ابن کثیر؛  283 ص ،2 ج، 0101 ، ید الناسابن س؛  68-62 ص ،8 ج

 (020 ص ،5 ج ،0115 بیهقی،؛  562 ص ،2 ج ،0108 ، ذهبی؛  828-821

 

 ( ع)جاسوسان امام علی .1-2

گروهى را گسیل فرمود تا از رسیدن  (ع(امام على ،یندر مامرای پیکار صفّ .0-1-0

معاویه نیا ضحّاک بن قیس را با گروهى به  و ؛نیرو  پشتیبانى به معاویه ملوگیر  کنند
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شرح این پیشامد  ) ع(ماسوسان على. آنان فرستاد تا ایشان را از میان بردارند ی مقابله

 (.811 :0111نحربن مااحم، ) را به حضرت گاارش دادند

در میان شامیان شایع شد که ( به دروغ و با سند سازی معاویه)هنگامی که  .0-1-2

با معاویه سازش کرده است، ماسوسان ( در محر(ع)حاکم وقت امام علی)قیس بن سعد 

 :0858ابن هالل ثقفی، : ک.ن)...رساندند (ع)این مریان را به اطالع آن حضرت( ع)على

206/0.) 

ر شام به طرف مکه با خبر شد، در کهنگامی که از حرکت لش( ع)امام علی  .0-1-8

ماسوس من در مغرب مرا خبر داده ": ن نوشتچنی(  قثم بن عباس)ای به حاکم مکه  نامه

کوردل که گوش شنوا و چشم بینا ندارند به طرف ( شامی)است که گروهى از اعراب 

من اکنون گروهى . اند و آنها در نظر دارند در موسم ح  وارد مکه شوند مکه اعاام شده

ا از آنجاها دور ام تا شامیان ر را به فرماندهی  معقل بن قیس ریاحى به آن طرف فرستاده

اکنون در ما  خودت استوار باش و قاطعانه . نمایدکند و از سرزمین حجاز بیرون 

کار  نکنى . مقاومت کن، و از محل حکومت خود محافظت نما و مردم را نحیحت کن

شکیبا باش، و در مشکالت و  ؛که خبر سستى شما برسد و بعد از آن نتوانى عذر  بیاور 

ها  مرد  در برابر آنیو وحشت به خود راه نده و با استقامت و پا ترس. سختیها صبر کن

: 0111 ابن ابی الحدید،؛ 513/2: 0858ابن هالل ثقفی، ؛ 88ی نامه ،نه  البالغه) قرار گیر

083/01.) 

 

 مصاحبه. 1

 ،های اطالعاتی کس  اخبار و اطالعات در سرویس هاییکی از رای  ترین اباار

که تعریف آن در دایرة المعارف اطالعات آمریکا ( 011 :0831 تقوی،)است محاحبه 

 ،کس  اطالعات از فردی که نسبت به دادن اطالعات واقف است" :ست ازا عبارت

 ,Watson) "اگرچه غالباً ماهیت واقعی و منظور اصلی محاحبه گر را نمی داند
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 به نیکوترین ومه، از این روش برای کس ( ص)رسول مکرم اسالم (.316 :1990

قبایل  ی از قحد حمله( ص)وقتی پیامبربرد به عنوان مثال،  اخبار و اطالعات امنیتی بهره می

ها گرد شخحی به نام دعثور بن حارث با خبر  ثعلبه و محارب به اطراف مدینه و تجمع آن

ها از مدینه بیرون آمدند و در  شد، به همراه چهار صد و پنجاه تن از یاران، به قحد آن

 ،به مرد  از بنى ثعلبه بر خوردند که بنا بر اظهار خودش( ص)صحاب حضرت میان راه ا

آیا به : ای از وی پرسیدند به منظور سیاحت عازم یثرب بوده است؛ اصحاب طی محاحبه

نه، فقط شنیدم که دعثور بن : گروهى بر نخورد  و یا خبر  از قوم خود ندار ؟ گفت

مسلمانان او را به حضور . ون رفته استحارث با گروهى از قوم خود، از قبیله بیر

او را به اسالم دعوت فرمود و او مسلمان شد؛ محاحبه ( ص)بردند؛ حضرت( ص)پیامبر

تری به  شونده پس از پذیرش اسالم، به صورت خود اظهاری، اطالعات کامل تر و دقیق

ز اگر آنها از حرکت تو آگاه شوند، ا(! ص)ا  محمد: عرضه داشت و گفت( ص)پیامبر

شوند؛ من هم با تو  ترس به باال  کوه ها پناه خواهند برد و هرگا با تو رو در رو  نمى

او را همراه خود برد؛ ( ص)پیامبر . کنم ها  ایشان راهنمایى مى آیم و تو را به مخفیگاه مى

ها  ریگاار برد و کنار آن قوم فرود آورد اعراب هم از  را از راه( ص)آن مرد پیامبر 

کوهها گریخته و پی  از آن، چهار پایان و ستوران خود را هم در باال   ی هترس به قل

 (.035/0و031: همان واقدی،: ک.ن(کوه پنهان کرده بودند 

علیه که آهنو اقدام نظامی )بنى سُلَیم  به قحد مقابله با( ص)پیامبر  همچنین، وقتی     

ى سلیم را دیدند و از او مرد  از بن 0،در بحران ،حرکت فرمودند (داشتند نانامسلم

خبر داد که آن ( ص)آن مرد به پیامبر ؛قوم و امتماع ایشان مطالبی پرسیدند ی درباره

 (.031/0: همان) ...اند گروه در روز گذشته پراکنده شده و به کنار آب خود برگشته

 

 

                                                 
0
 (.26/2ص :  0101ابن سعد، ) .است منال هشت مدینه تا فرع از و است فرع ی یهناح در بحران،.  
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 (زیرپاکشی)مخفی نگه داشتن هدف واقعی مصاحبه 

ست از کس  اطالعات ا عبارت ست که تعریف آنا زیرپاکشیها  یکی از انواع محاحبه

از فرد یا گروهی، به شکلی که محاحبه گر، قحد واقعی خود از محاحبه یا مکالمه را 

 .(Wilson, 1996, 83) کند افشاء نمی

به منظور کس  اطالعات ( علیه وآله هللصلی ا)پی  از شروع منو بدر، پیامبر اسالم     

عملیات، شخحاً به سوی بدر حرکت فرمودند و در مسیر به  ی مورد نیاز و بررسی منطقه

تشخیص داد که از طریق  )ص)پیامبر. پیرمردی عرب برخوردند که از آنجا می گذشت

محاحبه با وی می تواند اطالعات ارزنده ای درباره دشمن به دست آورد؛ بنا بر این از 

 ،اگر تو به ما بگویی: رمودف( ص)شما کیستید؟ پیامبر: تو کیستى؟ او هم گفت: وی پرسید

( ص)پیامبر! این به مای آن؟: آن رهگذر نیا قبول کرد و گفت! گوییم ما هم به تو می

خواست  هم که می( ص)پیامبر. خواهید بپرسید پس هر چه مى: پیر مرد گفت. آر : فرمود

خواست آن فرد متومه شود  از او اطالعاتی در خحوص قری  بگیرد و در عین حال نمی

 ی از سؤاالت  چیست، هم در خحوص قری  و هم درباره( ص)قحد حضرت  که

و یاران و  فالن ( ص)ام که محمد شنیده: پیرمرد گفت. از وی سؤال فرمود( ص)محمد

ند، و مکانى را ا اکنون در فالن مکان ،اند و اگر این خبر راست باشد روز حرکت کرده

ام قری  فالن روز  و نیا گفت که شنیده ؛نام برد ،در آنجا فرود آمده بود( ص)که پیغمبر

ند، و مکانى را که ا اکنون در فالن مکان ،اند، و اگر این خبر راست باشد بیرون آمده

( ص)شما از کجایید؟ پیامبر: پس از آن، از حضرت پرسید. نام برد ،قرشیان در آنجا بودند

فت و آن پیرمرد پنداشت که و با دست خود اشاره به عراق فرمود و بر... ما از آبیم: فرمود

 :همان ،؛ واقدی181/2-185 :همان طبری، :ک.ن) آب عراق است( ص)منظور حضرت

گردد که اطالعاتی که  ما تأیید می آناز مذکور،  ی صحت گفتار محاحبه شونده.  (51/0

 ،ن، به آن حضرت ارا ه داداو محل استقرار مسلم( ص)در خحوص زمان حرکت پیامبر

با استفاده از فن زیرپاکشی، طوری محاحبه شونده را ( ص)پیامبر ،گونه ینبد.صحیی بود
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از این گفتگو ( ص)اطالعاتی فرمود که آن فرد به هیچ ومه متومه قحد حضرت ی تخلیه

 . نگردید

 

 بازجویی. 9

بازمویی تالشی منظم است برای کس  اطالعات از طریق پرس  مستقیم از فردی که 

هایی  در اینجا به برخی از بازمویی. ) (Ibid: 110رد گی قرار میبازمو  نظرتحت 

نماییم و به  صورت گرفته است اشاره می( ع)علی و حضرت( ص)که توسط رسول خدا

ی کس  اطالعات،  ی آن بارگان در خحوص این شیوه منظور بهره برداری بهتر از سیره

 : کنیم مطال  مطرح شده در آن بازمویی ها را به تفحیل ذکر می

 

 بازجویی از اسرای جنگی  .9-1

( ص)یاران رسول خدا به دستدو تن از سقایان کفار قری   ،بدر ی پی  از شروع غاوه

ها را مورد بازمویی  آن( ص)پیامبر. حضرت آوردندآن اسیر شدند و هردو را به حضور 

. بینى ریگى که مى  ها  پشت این تپه: قری  کجایند؟ گفتند: ها پرسید قرار داد و از آن

: پرسید. دانیم عددشان را نمى: چند نفرند؟ گفتند: پرسید. زیادند: چقدرند؟ گفتند: پرسید

پیامبر . کشند و در روز دیگر نه شتر یك روز ده شتر مى: چند کشتار در روز دارند؟ گفتند

چه کسانى : از سقاها پرسید( ص)سپس پیامبر . ها بین نهحد تا هاار نفرند آن: فرمود( ص)

پیامبر . بیرون آمده است ،هر کس که توان و قدرت داشته: اند؟ گفتند یرون آمدهاز مکه ب

. ها  مگر خود را به سو  شما انداخته است پاره ی مکه همه: خطاب به مردم فرمود( ص)

... آر : آیا کسى هم از قری  برگشت؟ گفتند: از ایشان پرسید( ص)گاه پیامبر  آن

 (.51/0-52 :همان ،واقدی: ک.ن)
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 قتلبازجویی از متهم به  .9-1

عمیر بن وه  که در منو بدر به همراه کفار قری  و فرزندش به دست مسلمانان اسیر 

، با پوش  درخواست آزادی پسرش، به مدینه (ص)پیامبر خدا کشتنشده بود، به قحد 

و ناد  کردندبه وی مظنون شدند و او را دستگیر ( ص)آمده بود که اصحاب حضرت

شخحاً وی را مورد بازمویی قرار دادند و خطاب ( ص)حضرت. آوردند( ص)رسول خدا

 :به متهم فرمودند

 ا  عمیر چه چیا تو را به اینجا کشانده است؟  -

 ی ام تا در آن مورد نسبت به ما معامله اسیر  از من که پی  شماست آمده ی درباره -

 . ا هستیدم ی خویشاوند  فرمایى؛ چون به هر حال، شما از اهل و عشیره

 این شمشیر چیست؟  -

خداوند شمشیرها را زشت کند، مگر کار  هم انجام دادند؟ هنگامى که فرود  -

 . این بر گردنم بود و فراموش کردم، سوگند به مان خودم که منظور دیگر  دارم ،آمدم

 چه چیا تو را به اینجا کشانده است؟ ! راست بگو -

 . ام فقط برا  اسیرم آمده -

 ا ؟  فوان بن امیه در حجر اسماعیل چه شرطى کردهبا ص -

 ام؟  چه شرطى کرده: عمیر سخت ترسید و به لرزه آمد و گفت

متعهد  دار شد  که مرا به قتل برسانى، و او متقابالً برا  او عهده: فرمود( ص)پیامبر      

خداوند  در حالى که ؛شد که وام تو را بپردازد و افراد تحت تکفل تو را سرپرستى کند

 . ستا مانع میان من و تو

دهم که  دهم که تو رسول خدا و راستگویى و گواهى مى گواهى مى: عمیر گفت     

 (.021/0و 025 :همان: ک.ن) ...خدایى ما خدا  یگانه نیست
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 بازجویی از جاسوس هوازن .8-8

این . گروهى را به عنوان طالیه دار اعاام فرمود ،در مسیر فتی مکه( ص)رسول خدا 

آوردند و گاارش ( ص)و پی  رسول خدا  ندهوازن را گرفت ی گروه، ماسوسى از قبیله

 ؛ا  از کدام قبیله :از او پرسیدیم: گونه به حضرت ارا ه دادند خود را این ی بازمویی اولیه

تو از کدام  ؛کنند ها که در همین ما زندگى مى آن: گفتیم. مرد  از بنى غفارم: گفت

و این موم   ؛سرگردان ماند و نتوانست نس  خود را برا  ما بگوید ؛ار خاندان بنى غف

 ؛خانواده تو کجایند: ظنّ بیشتر  پیدا کنیم و به او گفتیم شد نسبت به او شك و سوءِ

کنار کدام آب : پرسیدیم. همین نادیکى، و با دست خود اشاره به مایى کرد: گفت

 ،وقتى دیدیم چنین است. وابى بدهدباز هم نتوانست م .هستید و چه کسى با توست

اگر راست بگویم : در این هنگام گفت. راست بگو و گر نه گردنت را خواهیم زد: گفتیم

بنى نضر از  ی من مرد  از عشیره: گفت. آر : گفتیم ؛ا  خواهد داشت برا  من فایده

و پرس و مو  اند، به مدینه برو اند، و گفته فرستاده یم که مرا به ماسوسهست قبیله هوازن

و ببین آیا لشکر   ،نسبت به هم پیمانان خود چه تحمیمى گرفته است( ص)کن که محمد

اگر بخواهد اول  ،به هر حال .رود فرستد یا خودش به منو آنها مى را به منو قری  مى

 ؛کند شود و به سمت ما حرکت مى بدیهى است که از راه اصلى مدا مى ،به سراغ ما بیاید

 . اگر قحد قری  داشته باشد، در همان راه اصلى حرکت خواهد کردکه  و حال آن

من : هوازن کجایند؟ گفت ی قبیله: در بازمویی تکمیلی از وی پرسید( ص)پیامبر      

ها را در بقعاء در حالى ترک کردم که لشکر ممع کرده و کسانى را برا  مل   آن

ثقیف موافقت کرده بودند و  ی بیلهاز ممله ق. ها فرستاده بودند همکار  اعراب میان آن

من ثقیف را در فالن منطقه وقتى ترک کردم که لشکرها را فراهم ساخته بودند؛ همچنین 

فرستاده بودند تا برا  ایشان منجنیق و زره پوش بسازند و  0مُرَش ی کسانى را به ناحیه

 ی ن را به عهدهکارهایشا: پرسید( ص)پیامبر . سپس به هوازن بپیوندند و همگى ممع شوند

                                                 
0
 .(31/8ص : 0335 یاقوت حموی،)ا  از یمن در مان  راه مکه است  نام منطقه.  
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به مالك بن عوف که موانمرد و : ها کیست؟ گفت اند و فرمانده آن چه کسى گذاشته

هوازن دعوت مالك بن عوف  ی آیا تمام افراد قبیله: پرسید( ص)پیامبر . ساالر ایشان است

 پیامبر. اند گروهى از افراد چابك و اهل کارزار بنى عامر نپذیرفته ،نه: اند؟ گفت را پذیرفته

( ص)پیامبر . ندا ها  کع  و کالب از قبیله: ها چه کسانى هستند؟ گفت آن: پرسید( ص)

 اند؛ ضمناً کمى از ایشان به هوازن پیوسته ی عده: هالل چه کردند؟ گفت ی قبیله: پرسید

ابو سفیان بن حرب برگشته بود و دیدم  ؛یکى دو روز پی  در مکه پی  اقوام تو بودم

 :فرمود( ص)پیامبر . ندا خشمگین و ناراحت و ترسان ،ورده استقری  از خبر  که او آ

: ک.ن)... گوید بینم  که راست مى چنین مى: فرمود  و سپس ؛«حسبنا اهلل و نعم الوکیل»

 .2(/311-311 :همان

 

            بازجویی از جاسوس بنی سعد. 8-1

خواهند یهود خیبر را  و مى اند گرد آمدهبنى سعد  ی خبر رسید که قبیله( ص)وقتی به پیامبر

 0فدک ی را با صد مرد به سوی آنان در ناحیه( ع)على ( ص)آن حضرت  مدد رسانند،

در نادیکی . برد پیمود و روزها در کمین به سر مى شبها راه مى( ع)على . اعاام فرمود

تو کیستى و چه  :فدک ماسوسى از دشمن را گرفتند، و در بازمویی از او پرسیدند

وقتی به او فشار آوردند، . من اطالعى ندارم: از ممعیت بنى سعد دار ؟ گفتاطالعى 

ها را به  اند تا آمادگى آن ناچار اقرار کرد که ماسوس ایشان است و او را به خیبر فرستاده

مححول  ازخیبر هم برا  آنها سهمى   که یهودیان اطالع ایشان برساند، مشروط بر این

. ها ناد ایشان خواهند رفت اطالع دهد که به زود  آن خرما  خود منظور کنند و هم

 .اند دویست نفر به فرماندهى وبر بن علیم ممع شده: بنى سعد کجایند؟ گفت :گفتند

مسلمانان با شرط همکاری وی را امان دادند و او نیا مسلمانان را از چند رشته تپه و      

ها  این: گفت. پند و با زیاد  بوددره گذراند تا به دشتى رسیدند که در آن شتر و گوس

                                                 
0
 .(255/2ص : 0838سمهودی،)ا  نادیك خیبر که میان آن و مدینه ش  ش  راه است  نام دهکده.  
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. آن یورش بردند و شتران و گوسپندها را گرفتند بهمسلمانان . ایشان است ی رمه و گله

. ها خبر حمله را به بنى سعد رساندند، و ایشان متفرق شدند و گریختند چوپانان و ساربان

( ع)على . اند تهاید؟ اعراب که پراکنده شده و گریخ چرا مرا نگاه داشته: راهنما گفت

. مسلمانان به آنجا رسیدند ولى کسى را ندیدند. ایم هنوز به لشکرگاه ایشان نرسیده: فرمود

پس اسیر را آزاد کردند و چهارپایان را که پانحد شتر و دو هاار گوسپند بود، با خود 

 (.13/2: همان ،ابن سعد ؛112/2: همان طبری،؛ 518/2-512: همان ،واقدی: ک.ن) راندند

 

 انهداوطلب گزارش دهی های مردمی و اطالعات. 8

به آن دسته از اخبار و اطالعات امنیتی  ،طور که از نام  پیداست همان ،اطالعات مردمی

اطالق می گردد که توسط اقشار طرفدار نظام حاکم، به صورت داوطلبانه در اختیار 

 . گیرد حکومت قرار می

توانند حداکثر  د، از اباار اطالعات مردمی میحکومت هایی که بر مردم متکی هستن     

در ( اطالعات مردمی ی شبکه)ایجاد یك موج شبه اطالعاتی . به عمل آورنداستفاده را 

ها اشاره  فواید فراوانی دارد که به تعدادی از آن ،ضد اطالعاتی نظامخارج از دیوارهای 

 :شود می

  آوری  گردافاای  قدرت 

 که سوژه احساس کند که تحت  بدون این ،ویسوژه و تسلط بر  ی محاصره

 .محاصره است

 کم هاینه بودن 

 کاربرد در تحقیقات محلی 

 قوی و غیر رسمی ی کارایی در عملیات روانی به عنوان یك رسانه 

  اطالعات  ی ها و سنج  افکار عمومی از طریق شبکه یمردم نگاردادن انجام

 مردمی
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 نظامو بازگرداندن آن به  نظامآوری اطالعات لو رفته از درون  گرد 

 0831 تقوی،) ای از خدمات رسانی های دولت های توده ممع آوری نارضایتی :

 .(22ص

در دوران حکومت نبوی و علوی، بسیاری از اخبار و اطالعات مربوط به دشمن از طریق  

، ی خیرخواهی و یاری نمودن به اسالم گرفت که با انگیاه افرادی در اختیار پیامبر قرار می

نمودند؛ و ما در اینجا به نمونه هایی از آن، به عنوان شاهد این ادعا  اقدام به این امر می

 :کنیم اشاره می

 

 یک میهمانیدریافت گزارشی محرمانه از  .8-1

 نانامسلم سوی از برای رفتن به شام، که های تجاری قری  از آنجا  یکی از کاروان

گرفت تا  در پی عراق را  راه ،یساحل راه مای به کرد، می ناامنی احساس

 در و آمد مدینه به قری  از افراد از قضا یکی. یاران پیامبر متومه آن نگردند

 آن در .شد خوردن شراب مشغول نضیر بنى یهودیان از یکی ی خانه

 و آمد مى نضیر بنى پی  بود نیا شده مسلمان که سلیط نامه ب فردی زمان

 قریشی مرد (.بود نشده حرام شراب هنوز چون)آشامید  مى ایشان شراب از

 خود و آمد بیرون دم همان سلیط .گفت را قری  کاروان خروج موضوع

براساس همان  نیا( ص)پیامبر .داد گاارش را خبر و رساند (ص)پیامبر به را

مسلمانان افتاد و  دست هب کاروان ها فرستاد و بر سر آن را حارثه بن خبر، زید

نحی  مسلمانان  قری  ی و یك یا دو اسیر به همراه مال التجاره بارگان قری  گریختند

و  036: همان ،واقدی:ک.ن) قرده معروف است ی ن به سریهانارکشی مسلمکاین لش. شد

033/0.) 
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 ( ص)مردم خثعم علیه پیامبر ی از قصد حمله یگزارش دریافت. 8-1

از بنی لُجَیم ناد رسول  از سلمان فارسی نقل شده است که روزی مرد عرب بادیه نشینی

آمد و پس از عرض سالم و ارادت و معرفی خود، خبری را در خحوص مردم ( ص)خدا

یا : رساند و عرض کرد( ص)ن، به حضرتاناها برای نبرد با مسلم خثعم و آمادگی آن

ر بودند و پرچم کمن در خثعم بودم که آنها مشغول تدارک و تجهیا لش ،(ص)رسول اهلل 

اند  خثعمی و پانحد تن نیرو، همقسم شده ی اشته و به رهبری حارث بن مَکیدهها را برافر

( ص)رسول خدا . که به سرزمین خود برنگردند، تا به مدینه بیایند و شما را از میان بردارند

نیا بر اساس این گاارش، یاران  را برای نبرد با آنان ترغی  فرمود تا گروهی از اصحاب 

اسالمی سل  امنیت  ی به حریم و دیارشان حمله کنند و از مامعهکه آن قوم  پی  از آن

( ص)پذیرفت و پیامبر( ع)ها از مدینه خارج شوند و حضرت علی نمایند، برای مقابله با آن

ها روانه  به سوی آن( ع)علی. و برای  دعا فرمودنمود وی را برای مقابله با آن قوم تجهیا 

آن قوم را شکست داد و با اسیران و غنا م ( بن مکیدهحارث )ها  شد و با کشتن فرمانده آن

به منظور استقبال از وی از مدینه خارج شد و با پاک کردن ( ص)بازگشت و رسول خدا

: ک.ن) و بوسیدن میان چشمان ، از وی قدردانی فرمود( ع)امیرالمؤمنین ی غبار از چهره

 (. 533-538 :0101 فرات الکوفى،

و ( ص)ش دهی به موقع یکی از اعراب و تدبیر پیامبر اسالمبا گاار گونه، بدین     

ن گشت و این انا، نحرت الهی شامل حال مسلم(ع)شجاعت و منگاوری حضرت علی

به فرصتی برای مسلمانان تبدیل گشت تا قدرت و  ،اسالمی بود ی تهدید که متومه مامعه

ر دل سایر دشمنان اسالم اقتدار اسالم بی  از پی  نمایان گردد و از این مجد و بارگی د

 .  نیا هراس افتد
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 دهد خبر می قریش به مدینه ی از قصد حمله( ص)عموی پیامبر .8-9

زمانی که کفار قری  به قحد مدینه با نیرو و ساز و برگ و  ،احد ی در مامرای غاوه

ا  نوشت و آن را  المطل  نامه سالح فراوان تحمیم به حرکت گرفتند، عباس بن عبد

خودش هم به  برساند و ضمناً( ص)و کسی را امیر کرد تا سه روزه نامه را به پیامبربست 

و هر کار  که  اند گرد آمدهبگوید که قری  برا  حرکت به سو  تو ( ص)آن حضرت

اند و سه هاار نفرند  ها آهنو تو کرده انجام بده؛ آن ،ها الزم است برا  هنگام آمدن آن

و هفتحد نفرشان زره پوش هستند و شان است همراهکه دویست اس  و سه هاار شتر 

پیك به مدینه آمد و نامه را به آن حضرت داد و پیغمبر . فراوان هم دارند ی اسلحه

 (.211/0و  218: همان ،واقدی: ک.ن) برای نبرد با قری  مهیا گشت( ص)اکرم

 

 تفرقه افکنانه از اقدامات ( ص)گزارش دهی یک نوجوان به پیامبر .1-1

ن بنی المحطلق را شکست دادند و به سوی مدینه اناوقتی مسلم ،مریسیع ی از غاوهپس 

ن درگرفت و هر اراه نااعی بین یکی از انحار و فردی از مهامر ی در میانه ،گشتند برمی

در این هنگام عبداهلل بن ابی که . صدا زدنددادن کدام از طرفین قوم خود را برای یاری 

فرصت را مناس  یافت و در  ،ن بودانامیان مسلمدر اد نفاق همیشه در تالش برای ایج

خطاب  ،بود در میانشانراستای اقدامات منافقانه خود در ممع انحار که زید بن ارقم هم 

ما و گروه  لِثَکنند، به خدا مَ اینان در دیار خودمان بر ما سروری می" :ها گفت به آن

هرچه بر . را چاق کن تا خودت را بدرد سو خودهمان است که گویند  لِثَقریشیان، مَ

آنها را به دیار خوی  ما  دادید و اموالتان را با ! خودتان با خودتان کردید ،سرتان آید

رفتند و روزی  کردید، به ناچار از شهرتان می به خدا اگر انفاقشان نمی .آنها تقسیم کردید

، آنکه عایاتر است باید به خدا سوگند اگر به مدینه بازگردیم. شدند خور دیگران می

  ".کند تر را بیرون  ذلیل
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رسید و ( ص)زید بن ارقم که در آن موقع پسری کم سن و سال بود، به محضر رسول خدا

 ی پس از آن سوره. گاارش داد( ص)را به حضرت مرد تفرقه افکنآن  تفرقه آمیاسخنان 

شد و چون این سوره  منافقون در مذمت و نکوه  عبد اهلل بن ابى و همدستان او نازل

این کسى است که خدا استماع »: گوش زید بن ارقم را گرفت و گفت( ص)پیمبر ،بیامد

دادند ( ص)پس از آن بعضی از اصحاب پیشنهاد قتل ابن ابی را به پیامبر. «و  را تأیید کرد

و فرزند خود ابن ابی نیا به ناد حضرت آمد و عرض کرد اگر قحد کشتن وی را دارید 

( ص)پیامبر. برما منت نهاده اید ،دهم، اما اگر او را ببخشید دم این کار را انجام میمن خو

ام و تا هر وقت که میان  کشتن او را دارم و نه به این کار فرمان داده ی من نه اراده: فرمود

 .ما باشد با او خوشرفتار  خواهیم کرد

و هنگامى که مسلمانان از  بعد از این موضوع پیامبر دستور حرکت را صادر فرمود     

برا  گفتگو مطلبى ما داستان ابن ابى نداشتند، ولى پس از  ،مریسیع حرکت کردند

آن  نمودندکه بى خوابى و خستگى شدید بر ایشان غلبه کرد، آن موضوع را فراموش  این

هم به همین منظور شتابان ( ص)پیامبر. ابن ابىّ نبود ی چنان که هیچ گفتگویى درباره

 :همان ،ابن هشام: ک.ن) فرمود که مردم موضوع ابن ابىّ را فراموش کنند ت مىحرک

 :همان ،ابن کثیر؛ 115/2 و 111 :همان طبری، ؛122/2-105: واقدی، همان ؛230/2و231

ی  پیامبر با این حرکت نشان داد که چگونه با صعه(. 813/1 :همان ،صالحی شامی؛ 056/1

 .توان مشکالت را حل نمود صدر می

 

 (ع)گزارش دهی یکی از کارمندان دستگاه معاویه به حیرت علی .1-1

نام ححین بن مالك بود که اگر چه در دستگاه  بهحمیر  ی در سپاه معاویه مرد  از قبیله

گاه با آن  بود و گاه و بی( ع)معاویه خدمت می کرد لکن رو  دل او با امیر المؤمنین على 

معاویه و معای  و زشتی های او را به استحضار امام  د و اخبارنمو مکاتبه مى( ع)حضرت 

 (.63/8 :همان ،ابن اعثم کوفی. )دیمی رسان( ع)
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 (ع)ریان معاویه به حیرت علیکگزارش دهی همسر یکی از لش. 1-1

ر معاویه به نام هیثم بن اسود که برخالف شوهر کدر منو صفین همسر یکی از افراد لش

ارشات مربوط به معاویه را می نوشت و به گردن اس  عثمانی ، علوی بود، اخبار و گا

 ابن ابی الحدید،) روانه می کرد( علیه السالم)می آویخت و آن را به سوی سپاه حضرت علی 

 (.32: ، همان0111

 

در خصوص اقدامات دشمن ( ع)گزارش یکی از یاران حیرت علی .8-9

 های اسالمی در سرزمین

نا امنی های فرمانده لشکر معاویه، بسر بن ابی ارطاه، در  قتل و غارت و ایجاد ی وقتی دامنه

به یمن و صنعاء رسید، یکی از یاران ( علیه السّالم)سرزمین های تحت حکومت امام على 

خدمت ایشان مشرف شد و گاارش خبر بسر  ،نام زراره بن قیس شاذ ه ب( ع)آن حضرت

یا بر اساس آن خبر مردم را ن( ع)د؛ امامیرسان( ع)و شمار لشکر او را به عرض حضرت

  (.121/2 -122: همان) دعوت کرد تا به طرف بسر بروند

 

 (ع)و علی( ص)در زمان پیامبر شنود. 1

 ی های رازگونه هرچند گوش ایستادن و شنود کردن سخنان دیگران، خحوصاً صحبت

 ، ولی در مواردی که محلحت اقتضااستآنان، امری نکوهیده و برخالف اخالق اسالمی 

خود را از  ی ، این فعل، حکم اولیهومردمند، در راستای صیانت از امنیت مامعه ک می

 .گردد که وام  نیا می ،و در برخی موارد نه تنها مایا دهد میدست 

دشمنان به قحد گروهی از  و سوءِ)ش  عقبه  ی در مامرای واقعهبه عنوان مثال، وقتی      

که همه مهیّا  حرکت و کوچ شوند و  ه بودددستور فرمو( ص)پیامبر، (ص(رسول خدا 

کوه بگذارد، تا اینکه خود  ی و پا  به عقبه ردهیچ کس نباید ملوتر از ایشان قدم بردا

و به صورت کامالً  بنشیندموریت داد تا در پا  کوه أبه حذیفه م ،از آن بگذرد( ص)پیامبر
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. کند به کوه حرکت مىبه سو  عق( ص)پنهانی، مراق  باشد که چه کسى پی  از پیامبر

حذیفه نیا امتثال امر نموده و در پا  کوه درون صخره ای مخفی شد و به مراقبت 

فورا  ،هر که را در اینجا دیدید: ناگاه گروهی سر رسیدند و یکى از آنان گفت. پرداخت

تا مبادا به محمّد خبر دهد و او برگردد، و یا تحمیم بگیرد که فقط در روز از این  ،بکشید

مذاکراتشان  ی حذیفه همه. خورد هم میه ما ب ی که در این صورت نقشه ،عقبه عبور کند

در  ،ى که داشتند که هر کدام مطابق نقشه و تدبیر سو را مخفیانه شنود می نمود، تا این

و ! هالکت محمّد را خواهید دید: گفتند در حالى که مى ؛یك سو  کوه پراکنده شدند

ها را به  مکالمات آن ی دیدند، حذیفه نیا همه امبر را یکسره مىبه خیال خام خود کار پی

رسانید و گاارش مامعی را از کمّ و ( ص)سپس خود را به حضور پیامبر. سپرد خاطر مى

پس بدین ترتی  . عرضه نمود( ص)به حضرت ،کیف مامرا و آنچه دیده و شنیده بود

 (.51/0 و 58 : طبرسی: ک.ن) نافرمام مانددشمنان شوم  ی نقشه

هنگامی که پیامبر اسالم : در مامرای غدیر خم، زید بن ارقم گفته است همچنین،

را به مانشینی خود معرفی فرمود من به ( ع)رسالت خوی  را ابالغ و حضرت علی ( ص)

من و حذیفه . ما سه نفر از قری  اقامت داشتند ی خیمه خود رفتم و در همسایگی خیمه

 ی ه بودیم که صدای افراد خیمه مجاورمان را شنیدیم که دربارهبن یمان نیا در خیمه نشست

به گفتگوی آنان گوش فرا . مشغول بدگویی بودند( علیه السالم)مانشینی حضرت علی 

به خدا قسم پیامبر نادان است که می پندارد پس از او : ها می گفت یکی از آن. دادیم

سومی ! است ،بلکه او دیوانه: دومی گفت! کار خالفت را به دست می گیرد( ع)علی

حذیفه از خشم تاب نیاورد و . گردد چه نادان باشد و چه دیوانه این امر محقق نمی: گفت

به خدا قسم : خیمه را باال زد و شروع به سرزن  و نکوه  آنان نمود و گفت ی پرده

یا آ: آنان با درماندگی گفتند. خواهم داد( ص)را به رسول خدا ،گفتید را گاارش آنچه

اسرار که ( ای حال که شنیده! )گوییم؟ دادی که ما چه می تو اینجا بودی و گوش می

و  یستاین مورد شامل حق همسایگی و امانت داری ن: حذیفه گفت. همسایه امانت است
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من إبایی ندارم از این که با گاارش دادن این خبر، خیر خواهی نسبت به خدا و رسول  

در کنار آن ( ع)رسید و در حالی که علی( ص)ر پیامبرسپس به حضو... را ادا نمایم

نیا بر اساس گاارش حذیفه ( ص)پیامبر. حضرت بود، مامرا را به اطالع ایشان رسانید

 :0105حویای، ) آنان را احضار فرمود و مورد بازخواست و مؤاخذه قرار داد

  (.211/2و218

 

 (ص)توسط پیامبر اعزام گشت های اطالعاتی. 2

از زمان بازگشت کاروان قری  از شام ( ص)بدر، وقتی پیامبر  ی امرای غاوهدر م .1-0

لیکن پی  از خروج سپاه اسالم . مطلع گشت، یاران خود را برا  حمله به آنان فرا خواند

را برا   ،متشکل از طلحة بن عبید اهلل و سعید بن زید ،از مدینه، یك تیم گشت اطالعاتی

روانه فرمود و آن دو رفتند و به نخبار رسیدند و به منال  دشمناز کس  اخبار و اطالعات 

ها تا هنگام  ها را پذیرفت و در پناه خود گرفت و آن کشد آن. کَشَد مُهَنى وارد شدند

طلحه و  ،هنگام عبور کاروان. او بودند نادعبور کاروان از آن محل همچنان مخفیانه 

. و کاالها  آن را بررسى کردندسعید بر زمین بلند  بر آمدند و قری  و کاروان 

پناه بر : ا ؟ او گفت آیا کسى از ماسوسان محمد را ندیده: کاروانیان از کشد پرسیدند

طلحه و  ،کنند؟ چون کاروان از آنجا گذشت ماسوسان محمد در نخبار چه مى! خدا

گاارش مأموریت به  ی ما گذراندند و بامداد به قحد مدینه و ارا ه سعید ش  را همان

 (.21/0و03 :واقدی، همان) ، بیرون رفتند(ص)پیامبر

 ابى بن که افراد آن عد ّرا گشت اطالعاتی دیگری ( ص)پیامبر ،همچنین .1-2

اخبار  کس  ، برا (به صورت با گروه فوق)بودند  عمرو بن بسبس و الاغبا

 و قری  کاروان مورد در و افتادند به راه دو آن فرمود؛ گسیل قری 

 به و اطالعات ارزنده ای نیا کس  کردند و نمودند تحقیق آن به مربوط اخبار
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واقدی، )ارا ه دادند  را خود گاارش مأموریت و برگشتند (ص)پیامبر حضور

 (.012/0: 0115بیهقی،  ؛3/2: همان ،؛ ابن سعد11/0: همان

در بدر فرود آمد، گروه دیگری را نیا که متشکل بود از ( ص)هنگامی که پیامبر .1-8

و زبیر و سعد بن ابن وقاص و بسبس بن عمرو، به منظور گشت ( ع)ت على حضر

آوری اخبار و اطالعات قری ، به کنار چاهى که در راه کوه ظری   گرداطالعاتی و 

  .(50/0 :واقدی، همان: ک.ن) قرار داشت، اعاام فرمود

عمار  پی  از شروع پیکار بدر،( ص)عالوه بر گشت های اطالعاتی فوق، پیامبر .1-1

اطراف قری  در آن دو، . بن یاسر و ابن مسعود را نیا به سو  لشکر قری  روانه فرمود

قری  سخت ترسیده و : گاارش دادند که( ص)گشتی زدند و برگشتند و به رسول خدا

خواهند شیهه  ها که مى اس . ریاد آسمان هم برایشان آب فرو مى. اند زده شده وحشت

 (.51/0:همان) بگیرند زنندشان که آرام مى ،بکشند

پی  از شروع منو احد نیا افرادی را به منظور گشت اطالعاتی و ( ص)پیامبر .1-5

ها حباب بن منذر بود که وی  آن ی آوری اخبار دشمن مأموریت داده بود؛ از ممله گرد

حباب نیا برگشت و در . را مخفیانه برا  کس  خبر و ارزیابى توان دشمن اعاام فرمود

گاه  آن . ...ها، گاارش داد آن ی از وضعیت دشمن و عِده و عُده( ص)پیامبرخلوت به 

: همان) نیا به من رسیده است (از منابع دیگری) همین اخبار :فرمود (ص)حضرت

  (.213/0و216

( ص)توان چنین استنباط نمود که رسول خدا می ،بنا بر روایت فوق و روایات مشابه     

که  فرمود و بدون این به صورت همعرض و موازی اعاام میگاهی مأموران اطالعاتی را 

پرداختند و  به مأموریت خود می ،های موازی با خود مطلع باشند ها از فعالیت هر کدام آن

 .دندنمو عرضه می( ص)گاارش کار خود را به حضرت
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به سعد بن ابى وقاص مأموریت داد تا ( ص)احد نیا پیامبر  ی در پایان غاوه .1-1

عملیاتی احد داشته باشد و از کفار قری  و قحد آنها  ی اطالعاتی در اطراف منطقهگشتی 

 (.233/0: همان) خبر بیاورد

 ی یك تیم گشت اطالعاتی را به فرماندهی عمربن خطاب به منطقه( ص)پیامبر .1-6

 اعاام فرمود و آن گروه موفق شدند به اخبار و اطالعاتی از هوازن ،از بالد هوازن ،تُرَبه

 (.116/2: 0108ذهبی، ) دست یابند

 

 کمین و تعقیب و مراقبت. 9

ای به وی  در نامه ندعبداهلل بن مح  را روانه فرمود ی وقتی سریه( ص)پیامبر اسالم .6-0

برود و در آنجا قری  را تحت نظر بگیرد و  ،فرمان دادند که به نخله، میان مکه و طا ف

: همان ،ابن هشام: ک.ن) ...برا  حضرت بفرستدها را رصد نماید و اخبار ایشان را  آن

 (.100/2: همان ؛ طبری،01/0و08: همان ،واقدی؛ 112/0

بود، بعد از ( ع)خرّیت بن راشد که در منو صفین در رکاب حضرت علی .6-2

عبداهلل بن قُعَین به حضرت پیشنهاد . به مخالفت با آن حضرت پرداخت ،مامرای حکمیت

کسانى را که متهم  ی اگر ما همه: فرمود( ع)امام علی. ددستگیری و حبس وی را دا

شود، ما در نظر  ها پر مى به صرف اتهامشان دستگیر کنیم، در این صورت زندان ؛هستند

. یمیدستگیر و حبس و مجازات نما ،که آشکارا خالف کنند نداریم مردم را پی  از این

رار کردن خرّیت، به صورت پنهانی به در پی مظنونیت به ف( علیه السّالم)بعد از آن، امام 

گونه ابالغ مأموریت  عبداهلل مأموریت داد تا او را تحت تعقی  و مراقبت قرار دهد و این

 ،ابن هالل ثقفی) کند و به من خبر بده اکنون به سوی منال او برو و بنگر چه مى: فرمودند

مان  حق را رعایت ( ع)رساند تا چه اندازه علی  این مطل  می(. 881/0 و 885 :0858

 .داده است کرده وبه مجرد کوچکترین اتهامی دسنور زندانی شدن افراد را نمی  می
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 بازرسی. 8

 بازرسی و نظارت بر عملکرد سپاهیان و کارگزاران حکومتی 8-1

امور مربوط به بازرسی و نظارت بر  در دستورالعملی، در رابطه با( ص)رسول مکرم اسالم

 : چنین فرمودند( ع)لیریان به حضرت عکلش

از بازرسان متعهد و امانت دار و راستگو که سپاهیان را زیر نظر داشته باشند، غافل "     

ای  این کار برای آنها انگیاه. کنند مباش؛ تا خدمات و کارهای آنها را برای تو گاارش

تشان هستی کند تا خدمتگااران بفهمند که تو شراهرد و نراظرر بر کارها و حرکا ایجاد می

نوری طبرسی، ) "دانی و اینکه زحمات و خدمات آنها از تو پوشیده نیست و آنها را می

 (.05/8ص :0116

معروف  به مالك اشتر، نسبت به لاوم نظارت و بازرسی  ی در نامهنیا ( ع)علی     

 :ندا هعملکرد کارگااران حکومتی تأکید نموده و چنین فرمان داد

و عملکرد کارگااران بپرداز و ماسوسانى راستگو و وفا پیشه بر آنان  به بازرسی رفتار"     

بگمار، که مراقبت و بازرسى پنهانى تو از کار آنان، سب  امانت دار  و مهربانى آنان با 

 (.58 ی ، نامهنه  البالغه) "...رعیّت خواهد بود و از همکاران نادیکت سخت مراقبت کن

موریت بازرسی از أکع  بن مالك، م  ، به نامرانبه یکی از امی( ع) حضرتآن      

ای به وی  و در نامه ددر مناطق تحت امرش واگذاررا عملکرد کارگااران حکومتی 

بر حوزه خدمت خود کسى را مانشین بگذار و با گروهى از افراد ": چنین ابالغ فرمود این

بازرسی به عمل  خود به سوی فالن شهر حرکت کن و از کارمندان دولتی شاغل در آنجا

 "دار بر من عرضه ،انجام داد را که آور و در روش ایشان بنگر؛ سپس گاارش آنچه 

 (.215/2 و 211 :تا بی یعقوبى،)

در پی گاارشی مبنی بر حیف و میل بیت المال توسط محقله بن ( ع)امام همچنین، آن      

خبر  از ": ، نوشتنددر یکی از شهرهای فارس بود( ع) حضرتهبیره، که از کارگااران 

تو بمن رسیده است که باور کردن آن بر من گران آمد، که تو خراج مسلمانان را در میان 
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کنى، پس به  بستگان و نادیکان و متملقان و شاعران دروغگو، مانند گردو بخ  مى

بازرسى دقیقی  ،خدایى سوگند که دانه را شکافت و مان را آفرید، بر اساس این گاارش

خودت را ناد من خوار و زبون  ،واهم نمود و اگر صحت آن برایم محرز شداز تو خ

 (.212/2 و 210 :همان) "خواهى دید

 

 بازرسی بدنی متهم .8-1

لشکر کشی به سو  مکه شد، یکی از مهامران به نام  ی آماده( ص)وقتى که پیامبر خدا

خبر داد و نامه را به زنی ها  ا  به قرشیان نوشت و قضیه را به آن حاط  بن ابى بلتعه نامه

زن نامه را در مو  خوی  نهاد و آن سپرد و دستماد  برا  او نهاد که نامه را ببرد و 

 .را بپیچید و به راه افتاد آن

مدد اخبار غیبی از مامرا مطلع شد و گروهی را به سرپرستی على بن ابى  هپیامبر ب     

حرکت کردند و به ( ص)فرمان پیامبرآن گروه طبق . به تعقی  آن زن فرستاد (ع)طال 

آن زن رسیدند و او را از مرک  فرود آوردند و بارش را تفتی  و بازرسی نمودند و 

خورم که پیغمبر خدا دروغ  قسم مى»: به او گفت( ع)على بن ابى طال . چیا  نیافتند

و چون « کنیم یا تو را بازرسی بدنی می ،یا نامه را به من بده ،گوییم نگفته و ما دروغ نمى

سو  به یك( ع)على .«سو رو به یك»: گفت ،را مشاهده کرد( ع)آن زن مدیت حضرت

: همان ،ابن هشام) رفت و او گیسوان خود را بگشود و نامه را برون آورد و تسلیم کرد

 و 13 :، همانطبری ؛012/2: ابن سعد، همان؛ 633/2 و 636: واقدی، همان؛ 833/2 و 833

 (.866/08و861: 0121مقریای، ؛ 153/2: 0113، خلدون ؛ ابن13/80

 

 بازرسی منزل متهم. 8-9

نوشت و پیام دعوت خود را در آن نامه به ( ع)ای به یکی از یاران حضرت علی معاویه نامه

( ع)واصل گردید، آن حضرت( ع)وقتی که گاارش این موضوع به امام. وی ابالغ کرد
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طی . امرای این امر نمود مأمور را حکم بازرسی منال او را صادر فرمود و گروهی

ابن ابی : ک.ن) گردید( ع)معاویه کشف و تسلیم حضرت ی بازرسی به عمل آمده، نامه

توان  البته الزم به ذکر است که، تا موضوعی محرز نشود نمی  (.080/00ص :0331 شیبه،

فی ی حساس و ظری حکم به تفتی  و بازرسی منال یك متهم داد و در این مسئله نکته

 .ها هستند نهفته است  که ماموران  مورد نظر، ملام به رعایت آن

 

 مکاتبات رسمی حاکمان و سفیران. 3

 ،آوری آشکار اخبار و اطالعات مورد نیاز هر حکومتی گردهای  یکی از بهترین روش

در این خحوص از . استگیری از مکاتبات و گاارشات رسمی فرمانداران و سفیران  بهره

آید که برای کس  اخبار و اطالعات امنیتی مربوط به  گونه برمی این(  ع)کالم علی

ها، گاارشات حاکمان و عمال حکومتی، بی نیاز کننده  تحرکات آشکار و علنی گروه

مانند ماسوسی و  ،های دیگری های پنهان و زیرزمینی به روش است؛ اما برای توطئه

(. 883/0 و 886: ابن هالل ثقفی، همان: ک.ن) نیاز می باشد ،ن و محاحبهااستفاده از مخبر

 :کنیمآن بارگوار اشاره  ی در سیره ها  هایی از این روش در این قسمت به نمونه

را از ( ع)ای، امام علی محمد بن ابی بکر در دوران والیت  بر محر، طی نامه .3-0

 : ر خودی اینگونه مطلع نمودکر دشمن و اوضاع لشکوضعیت لش

، با لشگری مرار در حوالی محر (عمروعاص)پسر عاص ( گنهکار)اصیآن مرد ع "     

می . آنان که با او همرأی و همعقیدتند، با او گرد آمده اند ،از مردم شهر. فرود آمده است

برایم مرد و  ،اگر تورا به محر نیاز است. ها ومود دارد بینم که در مان  من برخی سستی

  ".والسالم. مال بفرست

( ع)حضرت ،ای بود، طی نامه( علیه السالم)ال امام علین کع  که از عمّب هقرظ .3-2

ابن هالل ثقفی، : ک.ن) را از شرارت و ایجاد نا امنی گروهی از مخالفان، باخبر نمود

 (.811/0 و 883: همان
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به قحد منو نهروان از کوفه خارج شده و هانی (  ع)در ایامی که حضرت علی .3-8

را از فتنه ( ع)حضرت ،ای نی خود در شهر گماشته بود، هانی طی نامهبن هَوذَه را به مانشی

باهِله و غَنّی با خبر ساخت و نوشت که آنان دست به دعا برداشته اند که  ی انگیای قبیله

ی آنها باید از کوفه بیرون  نیا دستور فرمود که همه( ع)حضرت  .دشمنت برتو پیروز شود

  (.03/0: همان: ک.ن)رانده شوند 

حاکمان وقت صنعا ( ع)عبید اهلل بن عباس و سعید بن نِمران که از سوی امام علی .3-1

ها و عده و توان و موقعیت  ای، خبر شورش عثمانیان این سرزمین و مَنَد بودند، طی نامه

گاارش دادند و در خحوص برخورد با آنان، از وی کس  ( ع)ها را به حضرت آن

 (.531/0: همان: ک.ن) تکلیف نمودند

 

 نتیجه گیری

، (ع)و حضرت علی( ص)گیریم که رسول مکرم اسالم با تومه به موارد فوق، نتیجه می

آوری اخبار  های متداول بشری را در امر گرد با ومود وصل بودن به منبع علم الهی، روش

گرفتند و به  می ، البته با رعایت کامل موازین شرعی و اخالقی، به کارو اطالعات امنیتی

های سالم و  آمد که در این زمینه از اخبار غیبی بهره گیری نمایند، تا روش پی  می ندرت

ی اقدامات اطالعاتی و امنیتی به متحدیان این امر در  مورد تأیید اسالمی را در زمینه

بایست حتی در غیبت معحوم نیا  ی اسالمی بیاموزند؛ چرا که حکومت اسالمی می مامعه

به این منظور، حاکمان غیر معحوم . از برکات خود بهره مند سازد استمرار یابد و مهان را

ی اسالمی، نیازمند الگویی پسندیده از سیره و سنت آن بارگان  برای تأمین امنیت مامعه

باشند که در این مقاله به نمونه هایی  می آوری اخبار و اطالعات امنیتی در خحوص گرد

 . از آن اشاره گردید
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 کتابنامه

 نابع عربیم. الف

 قرآن کریم .0

 آیت ی کتابخانه قم، انتشارات ،البالغة نهج شرح ق،0111 .معتالى الحدید ابى ابن .2

 .مرعشى اهلل

 .، بمبئی هند، دارالسلفیهالمصنف فی احادیث و اآلثارم، 0331. ابن ابی شیبه .8

 .بیروت، داراألضواء شیر ، على تحقیق ،الفتوح کتابق، 0100 .الکوفى اعثم بنا .1

 .دار إحیاء التراث العربی، بیروت، النهایه فی غریب الحدیث و األثر. ثیرابن األ .5

 قم، انتشارات،  الثقلین نور تفسیر،  ق0105 .على عبد حویا  عروسى، ممعه ابن .1

  . اسماعیلیان

و العجم  العرب تاریخ فى الخبر و المبتدأ العبر و دیوان ق،0113. خلدون ابن .6

 .الفکر دار حاده ،ش خلیل ، بیروت، تحقیقالبربر و

ت  ،السیر و الشمائل و المغازى فنون فى األثر عیونق، 0101. الناس سید بنا .3

 .القلم دار رمضان، محمد بیروت، حقیق

 .الفکر ، داربیروت ،النهایة و البدایةق، 0116 .الدمشقى کثیر ابن .3

 بیروت، ،شلبى و األبیارى و السقا تحقیق النبویة، السیرة. الحمیر  هشام بنا .01

 .المعرفة تا، دار بی

ارمو ، تهران،  حسینى تحقیق ،الغارات ش،0858 .ابواسحاقثقفى، ابن هالل  .00

 . ملى آثار انجمن

بیروت،  القادر، عبد تحقیق ،الکبرى الطبقاتق، 0101 .سعد بن البحری، محمد .02

  .العلمیه الکت  دار

 تحقیق ،الشریعه صاحب أحوال معرفه و النبوه دالئلق، 0115.  بیهقى .08

 .العلمیه الکت  بیروت، دار قلعجى،
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 ،األعالم و المشاهیر وفیات و االسالم تاریخق، 0108 .الدین ذهبى، شمس .01

 .العربى بیروت، دارالکتاب تدمر ، تحقیق

 .، ترممه دشتى، قم، انتشارات مشهورنهج البالغهش، 0863. شریف رضی .05

 تحقیق ،العباد خیر سیره فى الرشاد و الهدى سبلق، 0101 .شامى صالحى .01

 .العلمیه الکت  بیروت، دار معوض، و المومود عبد

 . ، مشهد، انتشارات مرتضىاإلحتجاج على أهل اللجاج،  ق0118. طبرسى، أ .06

 أبوالفضل ، تحقیقوالملوک األمم تاریخق، 0836. مریر بن طبری، محمد .03

 . ابراهیم، بیروت، دارالتراث

 چاپ تهران، سازمان ،کوفى فرات تفسیرق، 0101 .، ابوالقاسم کوفى فرات .03

 . ارشاد اسالمى وزارت

 و األموال و األحوال من للنبى بما األسماع إمتاعق، 0121 .مقریا ، ت .21

 .العلمیه الکت  بیروت، دار تحقیق نمیسى، ،المتاع و الحفده

قم،  هارون، محمد تحقیق ،صفین وقعة ق،0111 .مااحم بن المنقر ، نحر .20

 . النجفى مکتبه المرعشى منشورات

، قم، مستدرک الوسایل و مستنبط المسائلق، 0116. وری طبرسی، من .22

 . إلحیاء التراث (ع)مؤسسه آل البیت

 بیروت، مؤسسة مونس، مارسدن تحقیق ،المغازى کتابق، 0113 .واقدی م .28

 .األعلمى

 .صادر تا، دار بى بیروت، ،الیعقوبى تاریخ .واضی یعقوبى، ابن .21

 

 منابع فارسی. ب

، به سفارش (مفاهیم و اعالم)ره المعارف اطالعاتیدایش، 0831. ا تقوی، .0

 (.ع)ی امام باقر دانشکده
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 .دفتر نشر رادتهران، ، حقوق جزای اختصاصی ش،0868 .صالی ولیدی، م .2
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