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 شایعه؛ 
رایج ترین شیوه جنگ      روانی در 

انتخابات ها
20 دقیقه )زمان تخمینی مطالعه این متن(

T	 اشاره : »شایعه« به عنوان یكی از شیوه هاى مهم جنگ روانی، پدیده اى است كه براساس شنیده ها
و زمینه هاى قبلی در افكار عمومی شـــكل می گیرد. اســـتكبار جهانی، در كشورهایی كه بر اثر 

انقالب هاى اســـتقالل طلبانه، پایگاه سیاســـی و اجتماعی و اقتصادى خود را از دست می دهد، 

با توســـل به امكانات تبلیغی و فرهنگی كه در اختیار دارد از شـــایعه به عنوان حربه روانی سیاسی 

بهره بردارى می كند.

کلیدواژه: شایعه؛ جنگ روانی؛ اطالعات؛ ترس؛ نگرانی؛ سانسور؛ اعتماد  

s معنای شایعه

یَع« به معناى رواج یافتن و منتشر شدن اخذ شده و كلمات شیوع و شایعه 
َ

شایعه در لغت از »ش

به معناى انتشار و بیان خبر است. در اصطالح نیز خبرى است كه فاش شود ولی صحت و نادرستی 

آن معلوم نباشد.

قرآن مجید از شایعه با لغت »اْرجاف« نام برده و شایعه پراكنان را به نام »ُمرِجفون« می خواند. 

ارجاف از ریشـــه َرْجف به معنی لرزیدن است و آن دروغ پراكنی و انتشار اخبارى است كه دل هاى 

مردم را لرزانده و نگران نموده باشد.

قرآن، شایعه سازان را با منافقین و كســـانی كه در دلشان مرض و ناپاكی است برابر می داند و 
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درباره آنان می فرماید: اگر منافقین و بیماردالن دســـت از فسادانگیزى برندارند و كسانی كه اخبار 

و شـــایعات دروغی در بین مردم انتشار می دهند تا از آب گل آلود اغراض شیطانی خود را به دست 

آورند، ما تو را مأمور می كنیم تا علیه ایشـــان قیام كنی و نگذارى در مدینه در جوارت زندگی كنند 

.... اگر ]این [ ســـه طایفه )منافقان، شـــایعه پراكنان و آنان كه در قلوبشان مرض است( دست از 

فســـاد بر ندارند، تو را علیه آنان می شورانیم در حالی كه این سه طایفه در هرجا یافت شوند ملعون 

ذیَن فى  ُقُلوِبِهْم َمَرٌض َو  باشند و خونشان براى همه مسلمانان هدر باشد: »َلِئْن َلْم یْنَتِه اْلُمناِفُقوَن َوالَّ

ُلوا  ِقُفوا اِخُذوا َو ُقتِّ
ُ
. َمْلُعونیَن اینما ث

ً
مَّ ل یجاِوُروَنَك فیها الَّ َقلیل

ُ
َك ِبِهْم ث اْلُمْرِجُفـــوَن ِفى اْلَمدیَنِة َلُنْغِرینَّ

.«)احزاب: 60- 61(
ً

َتْقتیل

همچنین قرآن كریم براى جلوگیرى از زمینه هاى بروز شـــایعه با صراحت از مردم می خواهد: 

»از آنچه به آن علم ندارید پیروى مكنید، چون گوش و چشـــم و دل، همه ى اینها مورد بازخواست 

ـــْمَع َو اْلَبَصَر َو اْلُفـــؤاَد ُكلُّ اولِئَك كاَن َعْنُه  قـــرار خواهد گرفت.«)َو ل َتْقُف ما َلیَس َلَك ِبِه ِعْلٌم انَّ السَّ

َمْسُئول.«)اسراء: 36((

s تاریخ شایعه

شـــایعه از ترفندهاى تاریخی در عملیات روانی اســـت. در تاریخ اســـالم "پس از شكست 

نمایندگان قریش در دربار پادشاه حبشه، آنان با نا امیدى و سرشكستگی به مكه بازگشتند و مهاجران 

به سرپرســـتی جعفر بن ابی طالب در آنجا ماندند و به ترویج دین اســـالم پرداختند. در ماه مبارك 

رمضان سال پنجم بعثت، یعنی سومین ماه اقامت مهاجران، مسافرانی از مكه به حبشه آمدند، شایع 

نمودند كه تمامی اهالی مكه در صحن كعبه به محمد)ص( گرویدند و با وى به درگاه خدا به ســـجده 

افتادند. این خبر در دل هاى آنان چراغ امیدى روشـــن كرد؛ زیرا از غم دورى ها خسته شده بودند از 

این رو، تصمیم به بازگشت گرفتند. در اصل، شایعه نیز به همین منظور ترویج گشته بود.«)پیامبر)ص(، 

زین العابدیـــن رهنما، ص 371( همچنین مسلمانان از شـــایعه كشته شدن پیامبر)ص(، ضربات سنگینی را 

در جنگ احد متحمل شـــدند؛ تا جایی كه قدرت جنگیدن از دست مسلمانان گرفته شد و موجب 

عقب نشینی آنان گردید.

در دوران انقالب اســـالمی نیز شهادت استاد مطهرى، مغز متفكر و استوار انقالب اسالمی، 

هنگامی صورت گرفت كه هنوز دشـــمن دســـت به جنگ روانی به عنوان یك حربه قوى نزده بود. 
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 ناشناخته بود، 
ً
با ترور اســـتاد، افكار و اندیشه ها و آثار شـــهید مطهرى كه تا زمان حیاتش تقریبا

انعكاس و انتشـــار وسیعی پیدا كرد و دشمنان به اهداف خود نرسیدند. در مرحله دوم، دنبال راهی 

بودند كه به اشـــتباه اول نینجامد. از این رو، پس از بررسی، دســـت به اسلحه اى بردند كه بسیار 

خطرناك تر از ترور بود و آن شایعه پراكنی و تبلیغات مسموم درباره شخصیت هاى مسلمان و ارزنده 

انقالب اســـالمی بود. در این مرحله، شهید مظلوم بهشتی اولین هدف رگبار تهمت ها و شایعات 

قرار گرفت. تهمت هایی از قبیل: وابستگی به رژیم شاه، اتهام كاخ نشینی و ... و بدتر از همه، تهمت 

انحصارطلبی به  ایشان كه وجودشان و روحشان ماالمال از عشق به اسالم و پیاده شدن آن در جامعه 

اســـالمی بود، زدند. هدف آنها از این اعمال، لكه دار كردن شخصیت این گونه افراد به منظور خلع 

سالح حضرت امام)ره( و تضعیف جبهه حق بود.

روز دیگرى ایادى دفتر همكارى هاى مردم با رییس جمهور در زمان بنی صدر چنین شایع كردند 

كه دولت اســـالمی به خاطر فقر مالی، سپرده هاى بانكی مردم را تصاحب می نماید. سرمایه داران 

و پول پرستان، به محض شـــنیدن این شایعات، پول هاى خود را از بانك ها بیرون كشیدند تا به این 

وسیله دولت شـــهید رجایی را به سقوط بكشانند. نمونه دیگرى از این شایعات، شایعه بسته شدن 

تنگه هرمز همزمان با پیروزى هاى رزمندگان اســـالم در جبهه هاى جنگ بود تا بدین طریق خلیج 

فـــارس را ناامن جلوه داده و ایران را از صدور نفت محروم ســـازند تا به نحو ممكن به اقتصاد ایران 

ضربه اى مهلك  وارد آورند.

در دوران جنگ، براى جلوگیرى از ورود نفت كش ها به جزیره خارك، تبلیغ می كردند كه خارك 

بمباران شده است. مزدوران، ضدانقالب ها، محتكران و سرمایه داران، از منابع اصلی انتشار و رواج 

شایعات در داخل كشور هستند.

s  عوامل و علل شایعه پراكىن

شایعه اغلب در میان گروه هاى همگون و متجانس با منافع یا احساسات مشترك)مانند اعضاء 

ل، اهالی یک شهر، یک كشور و...( گســـترش می یابد. به عنوان مثال در 
ّ
یک صنف و یک تشـــك

پدیده جنگ به علت وجود هیجانات مشـــترك شدید میان كسانی كه با آن ارتباط دارند از قبیل امید 

به پیروزى، ترس از شكست، سرخوردگی ناشی از جدایی عزیزانشان و خصومت نسبت به دشمن 

و ... شایعه با سرعت و شدت ایجاد و منتشر می شود.
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از علل مهم گســـترش شایعه، فقدان اطالعات در مورد موضوعات مهم است. مردم خواهان 

اطالعات در مورد موضوعاتی هستند كه بیش از همه آنها را نگران می كند. هرقدر نگرانی آنها بیشتر 

باشـــد، اطالعات بیشـــترى را طلب می كنند. در این وضعیت، شایعه به راحتی گسترش می یابد. 

همچنین نارضایتی، ســـرخوردگی، مالل و بیكارى موجب گسترش شایعه در اجتماعات كوچك 

می شود.

یكی دیگر از علل گسترش شایعه، انتظارات مردم است. غالب انسان ها مشتاق خبرهایی نظیر 

اخبار عملیات، شـــنیدن پیروزى، پایان جنگ و ... هستند. اگر كسی واقعیات را به آنها نگوید آنها 

اخبار نیمه واقعی را بر هیچ ترجیح  می دهند. افراد بدبین، شایعات آمیخته با اضطراب را باور و نقل 

می كنند و افراد خوش بین، شایعات آمیخته با امید را؛ و افراد بیكار ماللت زده و پریشان شایعاتی را 

كه موجب برانگیختگی و رهاسازى از یكنواختی می شود باور و نقل می نمایند.

وجود سانسور در رسانه هاى همگانی نیز به گسترش شایعات كمك می كند؛ زیرا اگر اخبار از 

منابع اصلی انتشـــار خبر، یعنی وسایل ارتباط جمعی به طور دقیق منتشر شود، شایعه زمینه انتشار 

پیدا نمی كند.

علل نقل شـــایعه معموال پیچیده است. اما چند شیوه وجود دارد كه نیازهاى فردى وارد فرایند 

شایعه پردازى می شود.

ترس؛ برخی شایعات به علت مضطرب بودن مردم منتشر می شوند.   -1
گاهانه   نسبت به شخص یا كشورى، آ

ّ
خصومت؛ برخی شـــایعات به علت نفرت بیش از حد   -2

منتشر می شود.

آرزو؛ برخی شایعات به سبب ایجاد احساس خوشایند در مردم پخش می شوند.   -3
خودنمایى و تالش براى جلب توجه دیگران؛ فرد ممكن است براى افزایش وجاهت )پرستیژ(    -4
خود نزد دیگران، شـــایعه را بازگو كند تا آنها فكر كنند او فرد مطلعی اســـت. یا ممكن است 

بخواهد بدین وسیله با دیگران مصاحبت كرده یا شنونده اى را سرگرم نماید.

اطمینان آفرینـــى و حمایـــت عاطفى؛ در اینجا شایعه بدان امید بیان می شود كه شنونده خواهد    -5
توانســـت آن را تكذیب یا رد نماید، یا این كه بازگو كردن شایعه ممكن است تنش گوینده را با 

شریك كردن دیگران در تحمل آن، كاهش دهد، در این مورد، فرد ممكن است به جاى انكار، 

در پی جلب همدردى باشد.
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فراِفكنى؛ فرد ممكن اســـت بدین سبب شـــایعه را بازگو كند كه بخواهد ترس ها، آرزوها و    -6
گاه نیست، بیرون كند. خصومت هایی را كه احتماال از وجود آنها در خود آ

پرخاشـــگرى: ممكن است فردى به منظور صدمه زدن به افراد دیگر، شایعه را انتقال دهد. به    -7
عبارت دیگر، او ممكن اســـت قصد تهمت زدن، غیبت كردن و سپر بال قرار دادن دیگران را 

داشته باشد.

پیشكش کردن مطالب خوشایند؛ شایعه ممكن است به منظور خودشیرینی نزد شنونده و یا    -8
ارائه اخبار خوشایند به او بازگو شود. این كار ممكن است با اظهارات تمجیدآفرینی كه یا میزان 

 حقیقت ندارد شـــروع و پس از مدتی، این اظهارات به 
ً

كمی از حقیقت را در بر دارد و یا اصال

حقیقت مسلم تبدیل شود.

s  اكربرد ها و اهداف شایعه

)1( تخریب روحیه
شایعه می تواند براى تخریب روحیه افراد یا گروه ها و ملت هاى مورد هدف شایعه به كار گرفته 

شود.

)2( وسیله پوشش )تکنیک ایجاد هاله دود رسانه ای(
شایعه می تواند حقیقت را بپوشاند. یكی از تكنیك هاى شایعه سازان و شایعه پراكنان این است 

كه در میان انبوه اطالعات ضد و نقیض، اطالعات اصلی قابل تشخیص نباشد.

)3( بى اعتبار كردن منابع خبری 
در این تكنیك، اخبار غیرموثقی مبنی بر موفقیت اقدام كشور مقابل تولید می شود. بعد با ارائه 

كذب بودن خبر منتشره از سوى كشور مقابل، منبع خبرى آنها را بی اعتبار می كند. »به عنوان مثال، 

در ســـال 1941 م، انگلستان سعی كرد ایستگاه اصلی راه آهن آلمان را بمباران كند. آنها در این كار 

شكست خوردند اما آلمانی ها خبرهاى غیرموثقی را پخش كردند مبنی بر این كه انگلستان در این 

كار موفق شـــده است. هنگامی كه این شایعه به انگلستان رسید، آنها گمان كردند این خبر صحت 

دارد و آن را به طور رسمی منتشـــر كردند. بعد از این واقعه، وزارت تبلیغات آلمان روزنامه نگاران 

امریكایـــی را براى بازدید از صحنه دعوت كرده ضمن اثبـــات دروغ بودن اظهارات بریتانیایی ها، 

رسانه هاى انگلیسی را بی اعتبار كردند.«)تبلیغات و جنگ روانی، رابرت ناپ، ج1، ص51(
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)4( وسیله كشف حقیقت 
گاهی یافتن از حقیقت مورد استفاده قرار گیرد. به این منظور، اخبار  شایعه می تواند به منظور آ

غیر واقعی پخش شده تا كشور مقابل در پاسخ ناچار شود حقایقی را پخش كند.

)5( دلسرد كردن مردم و افزایش نگرانى های عمومى
)6( جبران شکست ها

)7( ایجاد جّو بدبینى و بدگمانى
)8( ایجاد رعب و هراس بین مردم

s اوناع شایعه

شـــایعات كه عمدتا در ابعاد اجتماعی، سیاســـی، نظامی، اقتصادى، عقیدتی تولید و توزیع 

می شوند، از لحاظ محتوایی نیز، به دو نوع »شـــایعه خبرى« و »شایعه تحلیلی« تقسیم می شود. 

همانطور كه از اسم این دو نوع پیدا اســـت، در شایعه خبرى، خبرهاى گوناگون اعم از اخبار ضد 

و نقیض و اخبار راســـت و دروغ توسط شایعه سازان و شایعه پراكنان تولید و ترویج می گردد، اما در 

شایعه تحلیلی، تحلیل هاى مختلف است كه در جامعه شیوع می یابد. شایعه هاى تحلیلی نیز به دو 

گونه تحلیل روز و تحلیل آینده دسته بندى می گردد.

s شایعه و فضای مجازی

شـــایعه در فضاى مجازى همه خصوصیات فضاى واقعی را دارد، با این ویژگی كه سرعت و 

تعداد انتشـــار آن بیشتر است و چون مخاطب و فرستنده یكدیگر را نمی بینند این به تقویت شایعه 

كمک می كند.

s  عواقب شایعه پراكىن

گاهی  كمتر و بصیرت و اراده  شایعات بسان میكروب ها قوى هســـتند و اشخاصی كه داراى آ

گاهی،  ضعیف هســـتند، در مقابل میكروب شـــایعات، قدرت و توان مقابله ندارند و در اثر عدم آ

كم كم سوءظن در وجودشـــان رسوخ می نماید و به مصداق این ضرب المثل كه »تا نباشد چیزكی 

مردم نگویند چیزها« كم كم اسیر جو شده و در اولین برخورد و استماع اولین شایعه، باورشان می آید 
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و به تدریج آنچنان در مقابل شایعات بی اراده خواهند شد كه توان برخورد صحیح با آن را نخواهند 

داشت.

شـــایعه پراكنان درعین مظلوم نمایی، با پخش اخبار دروغ خود را حق گو معرفی می كنند و از 

ایـــن طریق عمال افراد یك جامعه را متمایل به خود نموده یا در نهایت آنان را بی تفاوت و بی هویت 

و شـــناور بار می آورند. در چنین جامعه اى اعتماد مردم كم رنگ شده و ریشه تعاون و همكارى در 

هدف هاى مقدس اجتماعی و ملی ضعیف می شود.

s راه های تشخیص شایعه

پرسیدن این سواالت به تشخیص شایعه كمک می كند:

منبع اصلی این پیام کجاست؟  -

چه کسی این حرف را زده؟  -

آیا فرد اعتبار کافی دارد؟  -

ذینفعان دخیل در این شایعه چه کســـانی هستند و از این آب گل آلوده چه ماهی قرار است   -

گرفته شود؟

چرا االن؟ چرا این موضوع؟ و ...  -

به طور خالصه در جواب این سؤال »چطور در فضاى رسانه اى و مجازى، شایعه را از واقعیت 

تشـــخیص دهیم؟« باید یادآور شد ســـه عنصر »منبع«، »اعتبار« و »ذى نفعان« را در محتواهاى 

 یک تالش جمعی براى تفسیر یک موقعیت مبهم ولی جذاب 
ً
رسانه اى بررسی كنید. شایعه معموال

است. مخاطبان نیز به علت عدم دسترسی به اطالعات دقیق به آن پناه می برند و آن را دهان به دهان 

نقل می كنند و گاه بر آن می افزایند. دو شرط »اهمیت« و »ابهام« قانون اصلی شایعه هستند.

s راه های پیشگریی از شایعات

گاهی مردم  الف- باال بردن سطح آ

ب- برطرف كردن نقاط ضعف 

ج- تبلیغات صحیح 

د- ایجاد حس اعتماد بین مردم و حاكمیت 
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s  راه های مقابله با شایعات

)الف( تحقیق و بررسى اخبار و گزارش ها
براى مقابله با پخش شـــایعات، الزم اســـت اخبار و گزارش ها مورد بررسی و 

تحقیق قرار گیرد. خداوند تبارك و تعالی نیز به این مهم، امر فرموده اســـت: »یا ایَها 

َعْلُتْم 
َ
ُتْصِبُحوا َعلى  ما ف

َ
َتَبیُنوا اْن ُتصیُبوا َقْومًا ِبَجهاَلٍة ف

َ
ذیَن اَمُنوا اْن جاَءُكْم فاِسٌق ِبَنَبٍإ ف الَّ

ناِدمیَن.«)حجرات: 60(- اى اهل ایمان، هرگاه فاســـقی خبرى را به شما بدهد در مورد 

خبر وى تحقیق كنید مبادا )بر اثر گزارش بی اســـاس او( ندانســـته به گروهی آسیب 

 از كرده خود پشیمان شوید-. به محض شنیدن شایعه اى، از گوینده 
ً
برســـانید و بعدا

آن، سند و مدرك درخواست كنید.

)ب( رجوع به مّطلعان و آگاهان 
گروه هدف یا فرد مورد شـــایعه پس از شنیدن شـــایعات باید براى اطالع یافتن 

گاهان و مطلعان رجوع نماید. قـــرآن مجید در این رابطه  از صحت و ســـقم آن به آ

ُســـوِل َو الى   وُه اَلى الرَّ ْمِن اِو اْلَخْوِف اذاُعوا ِبِه َوَلْو َردُّ
َ ْ
می فرماید: »َو اذا جاَئُهْم اْمٌر ِمَن ال

َبْعُتُم  ِه َعَلیُكْم َو َرْحَمُتُه َلتَّ ْضُل اللَّ
َ
ذیَن یْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم َو َلْول ف اوِلى اْلْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَّ

.«)نساء: 83(- آنگاه كه خبرى از پیروزى یا شكست به آنها برسد بدون 
ً

یطاَن الَّ َقلیل الشَّ

تحقیق آن را شایع می سازند؛ در حالی كه اگر آن را به پیامبر و صاحبان امر كه قدرت 

گاه خواهند شد و اگر فضل و  تشخیص كافی دارند ارجاع كنند، از ریشه مســـائل آ

رحمت خدا بر شما نبود همگی جز عده كمی از شیطان پیروى می كردید-.

)ج( معاشرت نکردن با شایعه پراكنان 
)د( كنترل زبان و بیان 

)هـ( و )ز(- افشا و رسوا نمودن شایعه پراكنان  و اجرای حدود الهى 
)ح( اعتمادسازی نسبت به ارتباطات رسمى

اگر مردم و گروه هاى مورد هدف شایعه، نسبت به موثق بودن اعالمیه ها و اخبار 

رسمی كشور اعتماد داشته باشند، شایعات كمتر گسترش خواهد یافت.#


