
 
 ترین ابزار جنگ روانی دشمن شایعه مهم

 *نیا تبریزیاالسالم والمسلمین عبدالکریم پاکتحج

 اشاره 

ترین ابهزار جبه  ترین حربه دشمن و مهمامروزه شایعه به عبوان قوی
و این زمیبهه غفلت در روانی وی در میدان مقابله با ناام اسالمی است. 

ها و فضای مجهازی در برابهر رسانه ،وسائل ارتبا  جمعیکبترل نشدن 
ناپذیری به اعتقاد و اعتماد مردم وارد خسارات جبران دتوان، میشایعات

و  «خبهر فاسهق»، «ذاعهاِ » ،«راجیفا » ،«رجافاِ »، «شایعه»های واژه. وردآ
خدای متعهال  ، در قرآن مطرح شده ودر رابطه با شایعه «خبر نامطمئن»
کهرده در مقابل این اباه کبیره فرمان شدیدترین مجهازات را صهادر نیز 

جامعه اسالمی دارد و امبیت روانهی  رایخطرات زیانباری باست؛ زیرا 
 2ریزد.جامعه اسالمی را به هم می

 .پردازیمهای مقابله با شایعه میدر این فرصت به اهداف، آثار و راه

                                                           
 .پژوهشگر و استاد سطح عالی حوزه علمیه *
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 الف( تعریف شایعه 

اسهاس و نهاروایی کهه در به انتشار خبر پبهانی، بی ،اصطالحدر شایعه 
 تعریهفدر  دهخهدا 2شهود.اطالق می ،ارددمیان مردم زبان به زبان می

اساسی اسهت کهه اویبهده آن را بهرای خبر بی ،شایعه»اوید: شایعه می
 ه ههر موضهو  دلخهواه ترور شخصیت انسان برجسته و آبرومبد و یا

ببابراین شایعه از اباههان  1.«دهددر جامعه نشر می هفردی یا اجتماعی 
ارفته و سهبب ت ن... نش بت وغی ،دروغ، تهمت، بهتانهمچون ای کبیره

   شود.شایع شدن این اباهان در جامعه می

 اهداف شایعه ب(

و پخهش شده های مختلفی ساخته با اهداف و انگیزهتواند میشایعات 
   ها عبارتبد از:. برخی از این اهداف و انگیزهشود

 ایجاد وحشت . 1

 بهه مباهور ایجهاد تهرس و وحشهت و نگرانهی در ،بخشی از شایعات
مانبد شایعه تخریب سد فرات و تغییهر  ؛شوندجامعه تولید و پخش می

در عهاص وجریان آب فرات در جب  صفین کهه معاویهه توسهط عمر
 9راه انداخت تا لشگر کوفه را با این شایعه بترساند.جامعه 

 ترویج بدبینى . 2

 به اشخاص یا بدبیبی و آزار و اذیت نسبت برخی شایعات برای ترویج
                                                           

 .074، ص 2ج  ؛الفاظ القرآن مفردات اصفهانی؛ راغبحسین . 2

 واژه شایعه.ذیل  ؛نامهلغت ؛دهخداعلی اکبر . 1

  .234ص  ؛وقعه صفیننصر بن مزاحم؛ . 9
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شایعاتی که  شود؛ مانبدساخته میهاى محبوب یا مقتدر در جامعه روها
بها ههدف ایجهاد  2،شهددر صدر اسالم مبتشهر مهی علیه پیامبر اکرم

نسبت زنا  ،برای مخفی کردن خطایشنیز بدبیبی بود. همسر عزیز مصر 
حضرت ن آتا نسبت به در جامعه پراکبده کرد را  یوسفحضرت به 

 1کبد.یجاد ابدبیبی 

 ایجاد اختالف  .3

 ؛ها و اقوام مختلهف اسهتاروهمیان ااه شایعه برای تفرقه ایجاد کردن 
سهبت به نام اههل ییهابه نام شیعه و دروغ یهایمانبد شایع کردن دروغ

این دو اروه اختالف ایجاد شهود و خهط وحهدت و مقاومهت میان تا 
دن ای مببی بر  پ  فرسهتاچبدی پیش در فضای مجازی شایعه بشکبد.
های اهدایی هالل احمر ایران به فلسطین با این توهین زشهت کهه خون
ناصبی نشهان  با هفضای این شایع .پخش شد، «خون شیعه نج  است»

داشهت  ، سهعیهاح  مذهبی ایرانی استفاده ازءها و سودادن فلسطیبی
و البتهه  تا حدودی افکار عمومی را در برهه خود تحت تاثیر قرار دههد

با همین نیت ایجاد شد که رهبر معام انقالب  یشایعه دیگر 9.داده بود
 درباره آن فرمود: 

 چبد ماه قبهل در این جب  بیست و دو روزه هغزه  از جمله در قضیه
از رهبههری و ریاسههت  ،سههطوحش جمهههوری اسههالمی در همههه ههه

جمهوری و مسئولین اونااون و مردم و تااهرات و پهول و کمهی و 
                                                           

 .63ی : . 2
 .12. یوسف: 1
 .41/49/2931؛ «هستبد بیتمردم فلسطین دوستدار اهل»خبرازاری فارس؛ . 9

https://www.farsnews.com/news/29314941444262 
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ر خدمت برادران فلسطیبی مالوم و مسلمان قهرار سپاه و غیره، همه د
ها، یی وقت دیدیم که ویروسهی دارد این حرف در بحبوحه ارفتبد.

روند پهیش بعضهی از بزراهان، بعضهی از کبد؛ دائم میتکثیر مثل می
کبیهد؛ کمهی مهی علماء، بعضی از محترمین، که آقا! شما دارید به کی

بیت. یی عهده ههم بهاور ن اهلاند! ناصبی یعبی دشماهل غزه ناصبی
انهد. افتهیم اویبد ایبها ناصهبیکردند! دیدیم پیغام و پسغام که آقا، می

پباه بر خدا، لعبت خدا بر شیطان رجیمِ خبیث. در غزه مسهجد اتمهام 
طالب هست، مسجد اتمهام الحسهین هسهت، ابی بنمبین علیؤامیرالم

جهور حهرف اصهبی؟! ایهنانهد؛ امها ناند؟! بله، سبیچطور ایبها ناصبی
   2 جور کار کردند.جور اقدام کردند، اینزدند، این

 فریب افکار عمومی . 4

سازى اههداف واقعهی دشهمن اسهتفاده فریب افکار عمومی براى پبهان
رواج این مانبد قرآن به نیزه کردن لشگر شام هبگام شکست و  ؛شودمی

 1بگیم؟جشایعه که ما اهل قرآنیم، چرا با هم ب

 غلبه در جنگ اقتصادى  .5

ایجاد حالتی از نگرانی و تهرس در بهازار مهالی یها  ،هدف از این شایعه
هاسهت. هها و جبه ویهژه در زمهان بحهراناوضا  اقتصادى کشور بهه

کوشبد تا در ، میامروزه دشمبان داخلی و خارجی با این حربهمتنسفانه 

                                                           

 .19/41/2911بیانات در دیدار روحانیون و طالب تشیع و تسبن کردستان؛ . 2
http://farsi.khamenei.ir/video-content?id=17490 

ص  ؛صفین ةوقع؛ نصر بن مزاحم؛ 124ص  ،1ج ؛شرح نهج البالغةالحدید؛ ابن ابی. 1

َماح...» :۰۷۴  «. ...فَلَمَّا أَْسفَْرنَا إِذَا هَِی الَْمَصاِحُف قَْد ُربَِطْت َعلَی َأْطَراِف الرِّ
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افهزایش جب  اقتصادی پیش آمده، پیهروز میهدان باشهبد؛ بهرای مثهال 
شایعات اقتصادی و تقویهت رواج موجب  ،اتهاکروزمره قیمت برخی 
تر شدن قیمت کاتهها در زمهان اران»شود. تصور آن توسط دشمن می

در  شهود.افزایش خرید مردم نسبت به روزهای عهادی میباعث  «آیبده
با هجهوم بهه  ،این میان برخی افراد نیز به محض شبیدن چبین شایعاتی

ببهد تها از قافلهه عقهب نمانبهد و کتالش می ،ی مواد غذاییهافروشگاه
نداشهته نیز ارچه نیازی به آن کات ا ؛اقالم مورد نار را خریداری نمایبد

 باشبد.

 توجیه اعمال زشت  .6

امهام . خالفکهاران اسهت توجیه کهار خهالفِ از دیگر اهداف شایعات، 
وَن  َذُووا اْلُعُیوب  »فرماید: می علی بُّ َش  ُیح  ُُ اْلُعـْرُ  إ  َع َلُهـ س  َیتَّ اس  ل  ب  النَّ اَعَة َمَعای 

 ُْ ه  ب  ی َمَعای  کببهد عیهوب دیگهران را تهالش می ،افراد آلوده و معیهوب 2:ف 
 «.های خویش، راه توجیه فراهم سازندفاش نمایبد تا برای خالف

قای سید علی اکبر حسهیبی کهه در آاتسالم و المسلمین تمرحوم حج
 افت: داشت، می «اخالق در خانواده»مه صدا و سیما برنا

مهرا حهالل کبیهد. بعهد  ،امغیبهت کهردهافت از شما روزی شخصی 

من چهون پهیش  ،افتیدتوضیح داد که وقتی شما از حقوق همسر می

او اصهال در  .های این سهید را بهاور نکهنافتم حرف ،زنم کم آوردم

ههای سهایهاش چبان بداخالق است که حد ندارد و من از همخانواده

ام. بعد این دروغ را برای دفا  از خهودم افهتم و بهین مهردم او شبیده

 شایع کردم تا تخلف خودم را بپوشانم. 
                                                           

 .97 ، ح047ص  ؛درر الکلم غرر الحکم و ؛تمیمی آمدیعبدالواحد  .2



91    9318محرم  ۀتوشره 

 «اخهالق در خهانواده»ایشان که به خاطر توفیهق در اجهرای برنامهه 
فرمود: در می ،مورد غضب دشمن قرار ارفته و از قربانیان شایعات بود

سته بودم، یکهی از زّوار شهرو  بهه نش حرم مطهر حضرت امام رضا
شهایعه، »جو درباره صحت شایعات علیه من کهرد. پاسهخ دادم: وپرس

کبهد و بهه دسهت دوسهتان و مؤمبهان تیری است که دشهمن آمهاده می
دهد و دوست مؤمن در جوار حهرم رضهوی بهه قلهب انسهان فهرو می
هدف  مبشن شایعه، دشمن است؛ اما عامل پخش و بهببابراین  2«.کبدمی

 رساندن آن، دوستان هستبد.

 ییگشا. عقده7

هها و که تهوان دیهدن خهوبی ه های شرورورزان و انسانحسودان، کیبه
امهام کببد. پراکبی میعلیه خوبان شایعه ه های دیگران را ندارندموفقیت
ـَمام  َو اْْلْ ـَم : »ه استفرمود علی ـُة اْلر  یَّ َئام  َو اْْلْغَمـا   ذذ   عهادت 1:ا   َعاَدُة اللِّ

   .«ناکسان و ابلهان، آزار جوانمردان و آزاداندیشان است

 آثار شایعه ج(

 ههررسهد و به ناهر میبسیار آسانی  در ظاهر کار یپراکبعهیشااار چه 
اّما آثار سوء و  کبد،پراکبی سازی و شایعهشایعهتواند میک  به راحتی 

                                                           
اخالق عملی "حسیبی اخالق در خانواده" در برابر »)اببا(؛  بیتخبرازاری اهل. 2

 24/42/2937؛ «شایعات و ترور شخصیت
http://fa.abna10.com/news793429 

 علیامام . 27، ح 021ص  ؛غرر الحکم و درر الکلمعبدالواحد تمیمی آمدی؛ . 1
َّبَُّعونَ : »ه استدر حدیث دیگری فرمود ؛ اشرار و َمساوَِئ النَّاِس َو یَتَْرکُوَن َمَحاسِنَُهمْ  اْْلَْشَراُر یَت

. «ایرندهای افراد را نادیده میم هستبد و خوبیهای مردبدی پیِ از های بدخو انسان
  .274، ص 6 ج ؛سفیبة البحارعباس قمی؛ 



   91  ترین ابزار جنگ روانی دشمنشایعه مهم

از آثهار  یبرخه د.اذارمی یناپذیری را در جامعه به جامخرب و جبران
 :عبارتبد از یپراکبعهیو شا یسازعهیانبار شایز

 قتل سازی. زمینه1

موجهب  و رد و بدل کردن چبد عبهارت در ظهاهر،پخش شایعه  یااه
په  از حضهور  ؛ بهرای مثهالشهوداباههان مهیخون بهی ته شدنریخ

کهه  2931زده ایران در ایام نوروز نیروهای حشدالشعبی در مباطق سیل
هها، جریانهات اور امدادرسانی صورت ارفهت، برخهی سهلبریتیبه مب

، بها حضهور نیروههای بسهیج مردمهی عراقهی سیاسی آلوده و غربهزده
نشین نیز در راستای مخالفت کردند. جریان وابسته به ضدانقالب خارج

پردازی به نام یهی پراکبی و دروغنمایی علیه حشدالشعبی با شایعهسیاه
ای مجهازی صفحه ،عیت، هویتی خارجی نداشت(طلبه )که در عالم واق

در « جههاد نکهاح»ساخته و به دروغ ادعا کردند یی روحهانی، فتهوای 
خدمت حشدالشعبی برای زنان ایرانی را داده است! بعد از پخهش ایهن 
شایعه، بر دامبه انتقادات از حشدالشعبی در فضای مجازی افزوده شهد. 

جریان وابسته به ضدانقالب دامهن دروغ و شایعه این به نیز  ایهبرپیشه
اشایی و تحریهی احساسهات زد و با بازنشر صفحات مربو ، به عقده

 رواج این شایعه و تحریی احساسات عمومی سهببعمومی پرداخت. 
اتسالم و المسهلمین مصهطفی تشهادت مالومانه روحانی متعهد حج

 2.اردید قاسمی همدانی

 ها ی ارزشیجاه. جاب2

یعبهی  ؛کبهدجها مهیههها را جابهارزش واسطه شهایعه،ااهی دشمن به 
 تا آنجها نشیبدمی« معروف»به جای « مبکر»و « مبکر»به جای « معروف»

                                                           
؛ «ردپای یی شبکه خزنده در شهادت مالومانه طلبه همدانی»نیوز؛ خبرازاری مشرق .2
24/41/2931 https://www.mashreghnews.ir/news/320362  
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و  خداارو یزید  ردبا « خارجی» ،لیبا آن همه فضا امام حسینکه 
 گیبد.لقب می «منینؤامیبالم»عیاش، 

جدا   ات،ردای رواج بدا حاضب نیز درمن بسیار کاردی  در زمان 
کند . از جدا هجابد «جالد»و  «ستمگب»و  «ظالم»را با  «رهی »و  «مظلام»

  مقام م ظم رهبب  هش ار داد و فبماد:همین رو باد که 
 ؛مباقب باریم تا در دهه رصت، جا  ردهی  و جدالد عداش نشداد
زیبا ملت ایبان در دهه رصت مظلدام واقدش رد  و بده دلیدل این ده 

و ملت ایبان ظلدم و  ن آنها به امامها و منافقین و پشتیباناتبوریست
خباثت کبدن ، ملت در ماضش دفدا  قدبار گبفدت و در نهایدت هدم 

   1.پیبوز ر 

 های مقابله روش د(

ها  مختلفی استفاده کبد و خطبات از ریاهتاان می ،ببا  کنتبل رای ه
  ها عبارتن  از:ببخی از این ریاهاین ته ی  اجتماعی را کاهش داد. 

 های دقیقرسانیعاطال. 1

نقدش مهمدی در  ،ها  دقیقرسانیمسئاالن با عم بد صحیح و اطال  
 را مهار کنن . تاانن  آنکنتبل رای ات دارن  و می

  مراجعه به منابع مطمئن. 2

نقدش  ،منابش مطمئن در مقابدل ردای ات به استفاده ازعادت دادن مبدم 
دردمنان را از  ودارد سداز  ردای ات کشف حقایق و خنثیمؤثب  در 

سداره  ۶چنانچه در آیده  گبدان .رسی ن به اه اف رامشان مأیاس می
                                                           

 و هشتمین سالگبد رحلت امام خمینی انقال  در مباسم بیستم ظم سخنبانی رهبب  .1
14/3/9۶. 

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=36711 
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حجرات تصریح شده است که اار شهخ  فاسهقی خبهر بهرای شهما 
 بیاورد درباره آن تحقیق کبید.

  بخشیآگاهی. 3

رسهانی  اطهال و نیهز آااه کردن مردم نسبت به رویهدادهای اجتمهاعی
دولهت و ملهت را فهراهم  میهانقابهل سریع و صحیح، زمیبه اعتمهاد مت

بسهیاری  زمیبه ،مببع موثق اخبار اجتماعی از سوی دولتارائه و  کبدمی
تهوان برای مثهال میبرد. از سوءتفاهمات و اخبار نادرست را از بین می

مطرح نمود و به آنهها ها ها و رسانهدر صدا و سیما یا سایتشایعات را 
به شایعه نماز  علیامام از همراهان  هاشم بن عتبهچبانکه  .پاسخ داد
ر جبه  صهفین دکهه یا شرکت امام در قتل عثمهان حضرت نخواندن 

در بخشی فضا و زمیبه آااهیمطرح شده بود، پاسخ داده و ضمن ایجاد 
   2خبثی نمود. نیز تا حدودی شایعه را برخی افراد،

 تقویت اعتقادات و اخالق جامعه. 4

اعتقادات  توان، میبیتاهلان اهربار سخبو معارف الهی با آموزش 
 در جامعهه کهاهشرا نمود و تنثیر شهایعات  اخالق جامعه را تقویت و
 داد.

  اجرای حدود الهی. 5

حکهم خهدا و  طبهقتها باید به دست قانون سپرده شوند  ،پراکبانشایعه
 1شود.قانون اسالمی با آنان رفتار 

                                                           
نصر ؛ 01ص ، 2ج  ؛ی(تاریخ طبرتاریخ اتمم و الملوک )محمد بن جریر طبری؛ . 2

 .929ص  ؛وقعة صفّینبن مزاحم؛ 
 .61 - 64. احزاب: 1
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 پاسخ غیرمستقیم. 6

تواند درمان خوبی برای خبثی کردن شهایعه یم ،ااهی پاسخ غیرمستقیم
بها شهایعه  ،استاد محمد تقی فلسفی ،باشد. روش زیبای خطیب مشهور

 نویسد: ایشان در خاطراتش می در این زمیبه است.نمونه مباسبی 
بردن از مصهدق نل سابقه مبارزاتم با حزب توده و نام یمن زمانی به دل

ن یمخهالف .اى ناروا قرار ارفتمهها و نسبتدر مبابر، در معرش تهمت
و بهه ایشهان ارسال  اّلّله بروجردىتیز براى آیآماى اعتراشمن نامه
ه کهدر حهالی  ،دیهبکت مهییهچهرا از فالنهی حماش کردند که ارتاع

ن نامه سراسهر یرقصبد! آقاى بروجردى از اها میابارهکش در یدخترها
ن در آن زمان چههار ه مکدانستبد را مییز ؛ار ناراحت شدندیتهمت بس

ا پبج سهاله اسهت. یه آن هم چهار کدختر دارم  ییفرزند پسر و تبها 
د یهدانه صهالح مهیکم فرستادند و فرمودند آن طور یشان نامه را برایا
شود، بهه نحهوى و پخش مییه از رادکهاى خود ی از سخبرانییکدر 

ن یبهم چیخواستم به مردم بگوه نمیکد. من یبکب یذکمباسب آن را ت
ه کهردم کهاى مطهرح است، موضهو  را بهه اونهه اى نوشته شدهنامه
د، بهه بطهالن آن یا خواهبهد شهبیهاند و دهیعه را شبین شایه اکسانی ک

 .بهاخبر نشهوند( ،اند)دیگران هم که این شایعه را نشبیدهواقف شوند 
ت فرزنهد یهار دارد، اّمها تربیت بسیّ ت فرزند اهمیدر آن مببر افتم: ترب

ت پسهر یتر از تربو حفظ او از انحراف اخالقی به مراتب سختدختر 
د درسهت بفهمهم؛ یهه باکهطور توانم آنن مطلب را من نمییاست و ا

ه بهه کدانم مراقبت از دخترانی دختر خردسال دارم و می ییرا تبها یز
اند، براى پدران و مهادران چقهدر و وارد اجتما  شده دهیسن بلوغ رس

ن یه دختران در سهبکد یبی بپرسین را از والدید ایل است. شما باکمش



   19  ترین ابزار جنگ روانی دشمنشایعه مهم

د... نهت آنهها اردیهالت تربکهها و مشهبلوغ دارند تا واقف به سختی
 2ردم.کب یذکعه را تیب آن شاین ترتیبد

  نقش شایعه در ترور شخصیت امام حسین هـ(

 ؛در حماسه عاشورا نیز دشمن از حربه شایعه به طور استرده بهره بهرد
از لحهاظ تهرویج شهایعات و  حسهین اند مالومیت امامچبانکه افته

تر از شهادت جسم او و پایمال شدن زیر ترور شخصیت حضرت، مهم
دشمن از این ابزار روانی چبان بهره برد که مردم غافل  است.سم اسبان 

اسهتفاده از  ای بسهیج کهرد.به نحو اسهترده، را در مقابل امام حسین
شهریح قاضهی و ...،  ،عمر بهن سهعد همچونتنثیراذار های شخصیت

ثیر فراوانهی در نته ،های پی در پینشر دروغ و رواج شایعات اونااون
   حضرت داشت.شهادت آن 

ایهری از بههره ،اشهای ناجوانمردانههروش دشمن در تمامی جب 
 1در همهین راسهتا شهایعه خهارجی سازی اسهت.حربه خطرناک شایعه

خطاب به لشگر نفهاق فریهاد  ،جعمرو بن حّجا و طرح کردندمبودن را 
بهرای کشهتن کسهی  9:ال َتمتابوا فی قتل  من َمَمَق من الدین و خاَلَف االماَم »زد: 

)حسین( که از دین خارج شده و با امام )یزید( به مخالفهت برخاسهته، 
 .«به خود تردیدی راه ندهید

چشهم مهردم، مقابل در روز روشن و  تا آنجا بود کهین شایعه تنثیر ا
« خارجی»را به کوچه و بازار آوردند و به آنها تهمت  مبراپیبیت اهل

                                                           
 .222ص  ؛خاطرات مانداار از خوبان روزاارنیا؛ عبدالکریم پاک .2
 .کبدیعبی کسی که علیه امام عادل خروج می« خارجی» .1
 .110ص  ؛وقعة الطفابومخبف لو  بن یحیی؛  .9
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ج  »افتبد: و  زدند س  َخا  
ْ
َمذ َتْوا ب 

َ
یَد  ی  ذ هها را ی از خارجییکسر  2:َخَمَج َعَلی َیز 

   «.اندرده است آوردهکد خروج یزیه بر ک

ابزارهای تبلیغاتی خود برای مقابله با  اونه بود که دشمن از همهاین
وجهود آورد کهه و فضهایی را بهه کرداستفاده  ،ءرت سیدالشهداحض

در حقیقهت  نمهود.مهیها  خهدازمیبه را برای کشهتن فرزنهد رسهول
تهرور شخصهیتی را مقهدم بهر تهرور  ،بیهتهای مخالف اهلرسانه

فیزیکی کرده و موفق به نگارش تاریخی وارونه شده بودنهد کهه در آن 
 همهه .نبهود ،که او درآن زاده شده بودای و خانه نامی از امام حسین

به یُمن سازش خهواص خهائن  ،امیهای برای ببیهای رسانهاین پیروزی
 .تفاوت بودبصیرت و بیو سکوت خواص بی
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