شایعه مهمترین ابزار جنگ روانی دشمن
حجتاالسالم والمسلمین عبدالکریم پاکنیا تبریزی

*

اشاره

امروزه شایعه به عبوان قویترین حربه دشمن و مهمترین ابهزار جبه
روانی وی در میدان مقابله با ناام اسالمی است .غفلت در این زمیبهه و
کبترل نشدن وسائل ارتبا جمعی ،رسانهها و فضای مجهازی در برابهر
شایعات ،میتواند خسارات جبرانناپذیری به اعتقاد و اعتماد مردم وارد
آورد .واژههای «شایعه»« ،ا ِرجاف»« ،اراجیف»« ،ا ِذاعه»« ،خبهر فاسهق» و
«خبر نامطمئن» در رابطه با شایعه ،در قرآن مطرح شده و خدای متعهال
نیز در مقابل این اباه کبیره فرمان شدیدترین مجهازات را صهادر کهرده
است؛ زیرا خطرات زیانباری برای جامعه اسالمی دارد و امبیت روانهی
2
جامعه اسالمی را به هم میریزد.
در این فرصت به اهداف ،آثار و راههای مقابله با شایعه میپردازیم.
* پژوهشگر و استاد سطح عالی حوزه علمیه.
 .2ر.ک :نساء19 :؛ نور23 :؛ اسراء96 :؛ حجرات.6 :
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الف) تعریف شایعه

شایعه در اصطالح ،به انتشار خبر پبهانی ،بیاسهاس و نهاروایی کهه در
میان مردم زبان به زبان میاردد ،اطالق میشهود 2.دهخهدا در تعریهف
شایعه میاوید« :شایعه ،خبر بیاساسی اسهت کهه اویبهده آن را بهرای
ترور شخصیت انسان برجسته و آبرومبد و یا ههر موضهو دلخهواه ه
فردی یا اجتماعی ه در جامعه نشر میدهد» 1.ببابراین شایعه از اباههان
کبیرهای همچون دروغ ،تهمت ،بهتان ،غیبت و  ...نشنت ارفته و سهبب
شایع شدن این اباهان در جامعه میشود.
ب) اهداف شایعه

شایعات میتواند با اهداف و انگیزههای مختلفی ساخته شده و پخهش
شود .برخی از این اهداف و انگیزهها عبارتبد از:
 .1ایجاد وحشت

بخشی از شایعات ،بهه مباهور ایجهاد تهرس و وحشهت و نگرانهی در
جامعه تولید و پخش میشوند؛ مانبد شایعه تخریب سد فرات و تغییهر
جریان آب فرات در جب

صفین کهه معاویهه توسهط عمروعهاص در

جامعه راه انداخت تا لشگر کوفه را با این شایعه بترساند.

9

 .2ترویج بدبینى

برخی شایعات برای ترویج بدبیبی و آزار و اذیت نسبت به اشخاص یا
 .2حسین راغب اصفهانی؛ مفردات الفاظ القرآن؛ ج  ،2ص .074
 .1علی اکبر دهخدا؛ لغتنامه؛ ذیل واژه شایعه.
 .9نصر بن مزاحم؛ وقعه صفین؛ ص .234
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اروههاى محبوب یا مقتدر در جامعه ساخته میشود؛ مانبد شایعاتی که
در صدر اسالم مبتشهر مهیشهد 2،بها ههدف ایجهاد

علیه پیامبر اکرم

بدبیبی بود .همسر عزیز مصر نیز برای مخفی کردن خطایش ،نسبت زنا
به حضرت یوسف
بدبیبی ایجاد کبد.

را در جامعه پراکبده کرد تا نسبت به آن حضرت

1

 .3ایجاد اختالف

ااه شایعه برای تفرقه ایجاد کردن میان اروهها و اقوام مختلهف اسهت؛
مانبد شایع کردن دروغهایی به نام شیعه و دروغهایی به نام اههلسهبت
تا میان این دو اروه اختالف ایجاد شهود و خهط وحهدت و مقاومهت
بشکبد .چبدی پیش در فضای مجازی شایعهای مببی بر پ فرسهتادن
خونهای اهدایی هالل احمر ایران به فلسطین با این توهین زشهت کهه
«خون شیعه نج است» ،پخش شد .فضای این شایعه با ناصبی نشهان
دادن فلسطیبیها و سوءاستفاده از ح مذهبی ایرانیها ،سهعی داشهت
تا حدودی افکار عمومی را در برهه خود تحت تاثیر قرار دههد و البتهه
داده بود 9.شایعه دیگری با همین نیت ایجاد شد که رهبر معام انقالب
درباره آن فرمود:
از جمله در قضیه غزه ه در این جب

بیست و دو روزه چبد ماه قبهل

ه ه جمهههوری اسههالمی در همههه سههطوحش ،از رهبههری و ریاسههت
جمهوری و مسئولین اونااون و مردم و تااهرات و پهول و کمهی و
 .2ی .63 :
 .1یوسف.12 :
 .9خبرازاری فارس؛ «مردم فلسطین دوستدار اهلبیت

هستبد»؛ .2931/49/41

https://www.farsnews.com/news/29314941444262
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سپاه و غیره ،همه در خدمت برادران فلسطیبی مالوم و مسلمان قهرار
ارفتبد .در بحبوحه این حرفها ،یی وقت دیدیم که ویروسهی دارد
تکثیر مثل میکبد؛ دائم میروند پهیش بعضهی از بزراهان ،بعضهی از
علماء ،بعضی از محترمین ،که آقا! شما دارید به کی کمهی مهیکبیهد؛
اهل غزه ناصبیاند! ناصبی یعبی دشمن اهلبیت .یی عهده ههم بهاور
کردند! دیدیم پیغام و پسغام که آقا ،میاویبد ایبها ناصهبیانهد .افتهیم
پباه بر خدا ،لعبت خدا بر شیطان رجیم ِ خبیث .در غزه مسهجد اتمهام
امیرالمؤمبین علیبن ابیطالب هست ،مسجد اتمهام الحسهین هسهت،
چطور ایبها ناصبیاند؟! بله ،سبیانهد؛ امها ناصهبی؟! ایهنجهور حهرف
زدند ،اینجور اقدام کردند ،اینجور کار کردند.

2

 .4فریب افکار عمومی

فریب افکار عمومی براى پبهانسازى اههداف واقعهی دشهمن اسهتفاده
میشود؛ مانبد قرآن به نیزه کردن لشگر شام هبگام شکست و رواج این
1
شایعه که ما اهل قرآنیم ،چرا با هم بجبگیم؟
 .5غلبه در جنگ اقتصادى

هدف از این شایعه ،ایجاد حالتی از نگرانی و تهرس در بهازار مهالی یها
اوضا اقتصادى کشور بههویهژه در زمهان بحهرانهها و جبه هاسهت.
متنسفانه امروزه دشمبان داخلی و خارجی با این حربه ،میکوشبد تا در
 .2بیانات در دیدار روحانیون و طالب تشیع و تسبن کردستان؛ .2911/41/19
http://farsi.khamenei.ir/video-content?id=17490

 .1ابن ابیالحدید؛ شرح نهج البالغة؛ ج ،1ص 124؛ نصر بن مزاحم؛ وقعة صفین؛ ص
احف قَد ربِطَ ت علَی َأطْ ر ِ
...« :۰۷۴فَلَما َأسفَرنَا إِذَا هِی الْم ِ
اف ِّالر َماح.» ...
ص ُ ْ ُ ْ َ
َ َ َ
َ
َّ ْ ْ
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جب اقتصادی پیش آمده ،پیهروز میهدان باشهبد؛ بهرای مثهال افهزایش
روزمره قیمت برخی کاتها ،موجب رواج شایعات اقتصادی و تقویهت
آن توسط دشمن میشود .تصور «ارانتر شدن قیمت کاتهها در زمهان
آیبده» باعث افزایش خرید مردم نسبت به روزهای عهادی میشهود .در
این میان برخی افراد نیز به محض شبیدن چبین شایعاتی ،با هجهوم بهه
فروشگاههای مواد غذایی ،تالش میکببهد تها از قافلهه عقهب نمانبهد و
اقالم مورد نار را خریداری نمایبد؛ اارچه نیازی به آن کات نیز نداشهته
باشبد.
 .6توجیه اعمال زشت

ِ
خهالف خالفکهاران اسهت .امهام
از دیگر اهداف شایعات ،توجیه کهار
َ َّ َ َ ُ ُ ْ ُ ُْ
َ ُ ْ ُ ُ ُ ُّ َ َ َ
ون إش َاعة َم َعایب َّالناس لیتسع لهـُ العـر
علی میفرماید« :ذووا العیوب یحب
فی َم َعایبه ُْ 2:افراد آلوده و معیهوب ،تهالش میکببهد عیهوب دیگهران را
فاش نمایبد تا برای خالفهای خویش ،راه توجیه فراهم سازند».
مرحوم حجتاتسالم و المسلمین آقای سید علی اکبر حسهیبی کهه در
صدا و سیما برنامه «اخالق در خانواده» داشت ،میافت:
روزی شخصی افت از شما غیبهت کهردهام ،مهرا حهالل کبیهد .بعهد
توضیح داد که وقتی شما از حقوق همسر میافتید ،من چهون پهیش
زنم کم آوردم ،افتم حرفهای این سهید را بهاور نکهن .او اصهال در
خانوادهاش چبان بداخالق است که حد ندارد و من از همسهایهههای
او شبیدهام .بعد این دروغ را برای دفا از خهودم افهتم و بهین مهردم
شایع کردم تا تخلف خودم را بپوشانم.
 .2عبدالواحد تمیمی آمدی؛ غرر الحکم و درر الکلم؛ ص  ،047ح .97
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ایشان که به خاطر توفیهق در اجهرای برنامهه «اخهالق در خهانواده»
مورد غضب دشمن قرار ارفته و از قربانیان شایعات بود ،میفرمود :در
زوار شهرو بهه
حرم مطهر حضرت امام رضا نشسته بودم ،یکهی از ّ
پرسوجو درباره صحت شایعات علیه من کهرد .پاسهخ دادم« :شهایعه،
تیری است که دشهمن آمهاده میکبهد و بهه دسهت دوسهتان و مؤمبهان
میدهد و دوست مؤمن در جوار حهرم رضهوی بهه قلهب انسهان فهرو
میکبد» 2.ببابراین مبشن شایعه ،دشمن است؛ اما عامل پخش و به هدف
رساندن آن ،دوستان هستبد.
 .7عقدهگشایی

حسودان ،کیبهورزان و انسانهای شرور ه که تهوان دیهدن خهوبیهها و
موفقیتهای دیگران را ندارند ه علیه خوبان شایعهپراکبی میکببد .امهام
علی

ُ ِّ

ْ ْ

ُ ْ

ْ

فرموده استَ « :ع َادة الل َئام َو اْلغ َمـا ذذ َّیـة الر َـمام َو اْل ْ َـما  1:عهادت

ناکسان و ابلهان ،آزار جوانمردان و آزاداندیشان است».
ج) آثار شایعه

اار چه شایعهپراکبی در ظاهر کار بسیار آسانی به ناهر میرسهد و ههر
ک به راحتی میتواند شایعهسازی و شایعهپراکبی کبدّ ،اما آثار سوء و
 .2خبرازاری اهلبیت

(اببا)؛ «اخالق عملی "حسیبی اخالق در خانواده" در برابر

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

 .1عبدالواحد تمیمی آمدی؛ غرر الحکم و درر الکلم؛ ص  ،021ح  .27امام علی

در حدیث دیگری فرموده استْ « :اْلَشْ رار یتَّبعونَ مساوِئ الن ِ
َّاس َو یَتْ َرکُونَ َم َحاسِنَ ُه ْم؛ اشرار و
َ
َ ُ َ َّ ُ
َ
انسانهای بدخو از ِ
پی بدیهای مردم هستبد و خوبیهای افراد را نادیده میایرند».

عباس قمی؛ سفیبة البحار؛ ج  ،6ص .274
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مخرب و جبرانناپذیری را در جامعه به جای میاذارد .برخهی از آثهار
زیانبار شایعهسازی و شایعهپراکبی عبارتبد از:
 .1زمینهسازی قتل

ااهی پخش شایعه و رد و بدل کردن چبد عبهارت در ظهاهر ،موجهب
ریخته شدن خون بهیاباههان مهیشهود؛ بهرای مثهال په از حضهور
نیروهای حشدالشعبی در مباطق سیلزده ایران در ایام نوروز  2931کهه
به مباور امدادرسانی صورت ارفهت ،برخهی سهلبریتیهها ،جریانهات
سیاسی آلوده و غربهزده ،بها حضهور نیروههای بسهیج مردمهی عراقهی
مخالفت کردند .جریان وابسته به ضدانقالب خارجنشین نیز در راستای
سیاهنمایی علیه حشدالشعبی با شایعهپراکبی و دروغپردازی به نام یهی
طلبه (که در عالم واقعیت ،هویتی خارجی نداشت) ،صفحهای مجهازی
ساخته و به دروغ ادعا کردند یی روحهانی ،فتهوای «جههاد نکهاح» در
خدمت حشدالشعبی برای زنان ایرانی را داده است! بعد از پخهش ایهن
شایعه ،بر دامبه انتقادات از حشدالشعبی در فضای مجازی افزوده شهد.
هبرپیشهای نیز به این دروغ و شایعه جریان وابسته به ضدانقالب دامهن
زد و با بازنشر صفحات مربو  ،به عقدهاشایی و تحریهی احساسهات
عمومی پرداخت .رواج این شایعه و تحریی احساسات عمومی سهبب
شهادت مالومانه روحانی متعهد حجتاتسالم و المسهلمین مصهطفی
2
قاسمی همدانی اردید.
 .2جابهجایی ارزشها

ااهی دشمن به واسطه شهایعه ،ارزشهها را جابههجها مهیکبهد؛ یعبهی
«معروف» به جای «مبکر» و «مبکر» به جای «معروف» مینشیبد تا آنجها
 .2خبرازاری مشرقنیوز؛ «ردپای یی شبکه خزنده در شهادت مالومانه طلبه همدانی»؛
https://www.mashreghnews.ir/news/320362 2931/41/24
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که امام حسین با آن همه فضایل« ،خارجی» و یزید ردبا خداار و
عیاش« ،امیبالمؤمنین» لقب میگیبد.
در زمان حاضب نیز درمن بسیار کاردی بدا رواج ردای ات ،جدا
«مظلام» و «رهی » را با «ظالم» و «ستمگب» و «جالد» جابدهجدا کند  .از
همین رو باد که مقام م ظم رهبب هش ار داد و فبماد:
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
تبوریستها و منافقین و پشتیبانان آنها به امام و ملت ایبان ظلدم و
خباثت کبدن  ،ملت در ماضش دفدا قدبار گبفدت و در نهایدت هدم
پیبوز ر .

1

د) روشهای مقابله

ببا کنتبل رای ه ،میتاان از ریاهها مختلفی استفاده کبد و خطبات
این ته ی اجتماعی را کاهش داد .ببخی از این ریاهها عبارتن از:
 .1اطالعرسانیهای دقیق

مسئاالن با عم بد صحیح و اطال رسانیها دقیق ،نقدش مهمدی در
کنتبل رای ات دارن و میتاانن آن را مهار کنن .
 .2مراجعه به منابع مطمئن

عادت دادن مبدم به استفاده از منابش مطمئن در مقابدل ردای ات ،نقدش
مؤثب در کشف حقایق و خنثیسداز ردای ات دارد و دردمنان را از
رسی ن به اه اف رامشان مأیاس میگبدان  .چنانچه در آیده  ۶سداره
 .1سخنبانی رهبب م ظم انقال در مباسم بیست و هشتمین سالگبد رحلت امام خمینی
.9۶/3/14
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=36711
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فاسهقی خبهر بهرای شهما

 .3آگاهیبخشی

آااه کردن مردم نسبت به رویهدادهای اجتمهاعی و نیهز اطهال رسهانی
سریع و صحیح ،زمیبه اعتمهاد متقابهل میهان دولهت و ملهت را فهراهم
میکبد و ارائه مببع موثق اخبار اجتماعی از سوی دولت ،زمیبه بسهیاری
از سوءتفاهمات و اخبار نادرست را از بین میبرد .برای مثهال میتهوان
شایعات را در صدا و سیما یا سایتها و رسانهها مطرح نمود و به آنهها
پاسخ داد .چبانکه هاشم بن عتبه از همراهان امام علی به شایعه نماز
نخواندن حضرت یا شرکت امام در قتل عثمهان کهه در جبه صهفین
مطرح شده بود ،پاسخ داده و ضمن ایجاد فضا و زمیبه آااهیبخشی در
2
برخی افراد ،شایعه را نیز تا حدودی خبثی نمود.
 .4تقویت اعتقادات و اخالق جامعه

با آموزش معارف الهی و سخبان اهربار اهلبیت  ،میتوان اعتقادات
و اخالق جامعه را تقویت نمود و تنثیر شهایعات را در جامعهه کهاهش
داد.
 .5اجرای حدود الهی

شایعهپراکبان ،باید به دست قانون سپرده شوند تها طبهق حکهم خهدا و
1
قانون اسالمی با آنان رفتار شود.
 .2محمد بن جریر طبری؛ تاریخ اتمم و الملوک (تاریخ طبری)؛ ج  ،2ص 01؛ نصر
بن مزاحم؛ وقعة صفّین؛ ص .929
 .1احزاب.61 - 64 :
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 .6پاسخ غیرمستقیم

ااهی پاسخ غیرمستقیم ،میتواند درمان خوبی برای خبثی کردن شهایعه
باشد .روش زیبای خطیب مشهور ،استاد محمد تقی فلسفی ،بها شهایعه
نمونه مباسبی در این زمیبه است .ایشان در خاطراتش مینویسد:
من زمانی به دلیل سابقه مبارزاتم با حزب توده و نام نبردن از مصهدق
در مبابر ،در معرش تهمتها و نسبتهاى ناروا قرار ارفتم .مخهالفین
من نامهاى اعتراشآمیز براى آیت هّاّلل بروجردى ارسال و بهه ایشهان
اعتراش کردند که چهرا از فالنهی حمایهت مهیکبیهد ،در حهالی کهه
دخترهایش در کابارهها میرقصبد! آقاى بروجردى از این نامه سراسهر
تهمت بسیار ناراحت شدند؛ زیرا میدانستبد که من در آن زمان چههار
فرزند پسر و تبها یی دختر دارم که آن هم چهار یا پبج سهاله اسهت.
ایشان نامه را برایم فرستادند و فرمودند آن طور که صهالح مهیدانیهد
در یکی از سخبرانیهاى خود که از رادیو پخش میشود ،بهه نحهوى
مباسب آن را تکذیب کبید .من که نمیخواستم به مردم بگویم چبهین
نامهاى نوشته شده است ،موضهو را بهه اونههاى مطهرح کهردم کهه
کسانی که این شایعه را شبیدهاند و یها خواهبهد شهبید ،بهه بطهالن آن
واقف شوند (دیگران هم که این شایعه را نشبیدهاند ،بهاخبر نشهوند).
در آن مببر افتم :تربیت فرزند اهمیّت بسیار داردّ ،امها تربیهت فرزنهد
دختر و حفظ او از انحراف اخالقی به مراتب سختتر از تربیت پسهر
است و این مطلب را من نمیتوانم آنطور کهه بایهد درسهت بفهمهم؛
زیرا تبها یی دختر خردسال دارم و میدانم مراقبت از دخترانی که بهه
سن بلوغ رسیده و وارد اجتما شدهاند ،براى پدران و مهادران چقهدر
مشکل است .شما باید این را از والدیبی بپرسید که دختران در سهبین

شایعه مهمترین ابزار جنگ روانی دشمن
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بلوغ دارند تا واقف به سختیهها و مشهکالت تربیهت آنهها اردنهد...
بدین ترتیب آن شایعه را تکذیب کردم.

2

هـ) نقش شایعه در ترور شخصیت امام حسین

در حماسه عاشورا نیز دشمن از حربه شایعه به طور استرده بهره بهرد؛
چبانکه افتهاند مالومیت امام حسهین از لحهاظ تهرویج شهایعات و
ترور شخصیت حضرت ،مهمتر از شهادت جسم او و پایمال شدن زیر
سم اسبان است .دشمن از این ابزار روانی چبان بهره برد که مردم غافل
را در مقابل امام حسین  ،به نحو اسهتردهای بسهیج کهرد .اسهتفاده از
شخصیتهای تنثیراذار همچون عمر بهن سهعد ،شهریح قاضهی و ،...
رواج شایعات اونااون و نشر دروغهای پی در پی ،تهنثیر فراوانهی در
شهادت آن حضرت داشت.
روش دشمن در تمامی جب های ناجوانمردانههاش ،بههرهایهری از
1
حربه خطرناک شایعهسازی اسهت .در همهین راسهتا شهایعه خهارجی
حجاج ،خطاب به لشگر نفهاق فریهاد
بودن را مطرح کردند و عمرو بن ّ
َ
َ
َ
َ
االمام 9:بهرای کشهتن کسهی
زد« :ال تمتابوا فی قتل من َم َمق من الدین و خال َف
(حسین) که از دین خارج شده و با امام (یزید) به مخالفهت برخاسهته،
به خود تردیدی راه ندهید».
تنثیر این شایعه تا آنجا بود که در روز روشن و مقابل چشهم مهردم،
اهلبیت پیامبر را به کوچه و بازار آوردند و به آنها تهمت «خارجی»
 .2عبدالکریم پاکنیا؛ خاطرات مانداار از خوبان روزاار؛ ص .222
« .1خارجی» یعبی کسی که علیه امام عادل خروج میکبد.
 .9ابومخبف لو بن یحیی؛ وقعة الطف؛ ص .110
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َ

ْ

َ

َ

َ

زدند و افتبد« :ذ َت ْوا ب َمذس خا جی خ َم َج َعلی َیز َید 2:سر یکی از خارجیهها را
که بر یزید خروج کرده است آوردهاند».
ایناونه بود که دشمن از همه ابزارهای تبلیغاتی خود برای مقابله با
حضرت سیدالشهداء  ،استفاده کرد و فضهایی را بههوجهود آورد کهه
زمیبه را برای کشهتن فرزنهد رسهولخهدا مهیها نمهود .در حقیقهت
رسانههای مخالف اهلبیهت  ،تهرور شخصهیتی را مقهدم بهر تهرور
فیزیکی کرده و موفق به نگارش تاریخی وارونه شده بودنهد کهه در آن
نامی از امام حسین و خانهای که او درآن زاده شده بود ،نبهود .همهه
این پیروزیهای رسانهای برای ببیامیه ،به یُمن سازش خهواص خهائن
و سکوت خواص بیبصیرت و بیتفاوت بود.

 .2محمد باقر مجلسی؛ بحار األنوار؛ ج  ،54ص .885

