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چکیده
و امنیتی یکی از موارد حائز اهمیت است. شایعه داراي هاي نظامیها، اجتماعات و در سامانهشایعه در بین ملت

علل و عوامل بسیاري است که با انواع مختلف ممکن است فرد و یا یک مجموعه سازمانی را در راه تحقق اهـداف 
هاي تحقق آن را فراهم و حصول به اهداف و دست نیافتنی سازد و یا اینکه زمینهخود با مشکل جدي روبرو ساخته

ها و امکانات محدود فراهم سـازد. شـایعه بـه منظـور     پیش بینی شده را با سرعت غیرقابل باور همراه با کاهش هزینه
اتخـاذ تصـمیم خـاص بـدون حضـور و بـا اسـتفاده از        ر کردن طرف تماس بـه  دادست یابی به اهداف خاص و یا وا

هـاي  یابد. شناخت شایعه براي جامعـه و راه مجریانی که کمتر به نیت اصلی آگاهی دارند، شکل گیري و سامان می
هـاي مقابلـه بـا هـر یـک را تـدبیر       مقابله منطقی با آن ضرورتی انکار ناپذیر است . بایستی انواع آن را بشناسـد و راه 

هـاي مقابلـه بـا آن    شایعه چیست؟ انواع آن کدام است؟ راه:پاسخ دهد کههااین سؤالین مقاله سعی دارد بهنماید. ا
کدامند؟

شایعه، اجتماع، امنیت، اطالعات و تقابل.واژگان: کلید
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مقدمه
افکـار  مین هنگـا یداشته باشد، در چنـ يشتریت بیآنها جذابيپسندند که برامیرا يمردم خبر

کـامالً بـه   یزننـد، بلکـه اراده خـود را گـاه    میيل خبریه و تحلینه تنها کمتر دست به تجزیمعمو
آن را یا گـاه یـ م ایـ هدیمختلف شـن يهارا در مناسبت1عهیسپارند. همه ما واژه شامیگران یدست د

م، ایـ هفتر آن قرارگریتحت تأثیا گاهیرمان شده ین واژه دستگیکه از ايزیم، اما چایهزبان آوردبر
کـه بـه   یین واژه و بـار معنـا  یـ بوده است. ایالبیک واژه حداکثر سه سیش از انتظار ما و فراتر از یب

سازد!میرا دگرگون ايهجامعیروند زندگیحتیدارد که گاهییدنبال آن است، چه جادو
عه هـم  یا انسان وجـود دارد، شـا  یوجود دارد. هرجا که زبان هست يجوامع بشرمیعه درتمایشا

فـه، دو  یا دو طاین دو دولت یکه بییهاجنگیخ گاهیخواهد کرد. در طول تارينقش خود را باز
بوده که ايهعیآن شایعه رشد کرده بوده و عامل اصلیشه آن در شایا دو نفر رخ داده است، ریل یا

شد.میان و ابراز یمختلف بيبه انحا
ت یـ ک بـه واقع یـ ا نزدیـ یان واقعـ ینه و بنیک زمیاز شود، بلکه میچ شروع نیعه معموالً از هیشا
د کـه رودخانـه   یـ توانـد بگو مـی چ کـس ن یهیعنیفا کند، یرد تا بتواند کارکرد خود را ایگمینشأت 

رد کـه  یپـذ مـی نیشـکاک یم و حتـ یچ عقل سلیرا هیان کرده و به طرف باال در حرکت است، زیطغ
را یر واقعـ یـ غيکـه خبـر  ین علت کسـان ید. به همان کنیز بردارد و طغیبه طرف باال خايهرودخان

داشـته باشـد، پـس    یرا انتخاب کنند کـه بـا ذهـن افـراد همـاهنگ     ییهانهید گزیدهند بامیگسترش 
رد، یـ خمـی بـر  یانسـان یاست و اساساً هم از خاستگاهیاجتماعايهدیعه چون پدیتوان گفت شامی

دا کند. یاد در همه جا اشاعه پیو با سرعت زیند که بتواند به راحتیرا برگزيد ساز و کاریبا
مردم بود و چـون  ياز منابع خبریکیوجود نداشته، یل ارتباط جمعیکه وسایعه در دورانیشا

ک یـ کـه  یهم گوش به سـخنان کسـان  یگران بودند، به راحتیافتن از مسائل دییمردم، تشنه آگاه
ا یـ سـاختند  مـی از کاه کوه هایرانیاصطالح ما اعرضه کرده و بهیفراوانيهاخبر را با شاخ و برگ

کردند.میک کالغ ، چهل کالغ ی

1- Rumor
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ک یـ ن عضـو  یاد اختصـاص نـدارد بلکـه از کـوچکتر    یـ ت زیعه فقط به جوامع کالن و جمعیشا

به نام خانواده تـا  یرد؛ از کانون کوچکیگمیک کشور را در بر یجامعه که فرد باشد تا قاطبه مردم 
عه یاز شـا يک کشـور و بـه شـکل کـالن کـل جامعـه بشـر       یت یتا جمعهاو گروههاادارات و دسته

ر نخواهند بود.یتأثیب
چیستی شایعه؟ 

یگردد که در تمـام جوامـع انسـان   میمحسوب یاجتماعايهدیوند با انسان، پدیل پیعه به دلیشا
ن یتـر یعـ یعه از طبیرسـد. شـا  مـی محـال بـه نظـر    يعه امـر یمتداول است و تصور جامعـه بـدون شـا   

کنش متقابل است که تا کنون کمتـر شـناخته   يهاوهین     شیج تریاز رایکیو یاجتماعيهادهیپد
پخـش و  يق آن، اخبـار یـ اسـت کـه از طر  ينـد یعه فرآیده شای، پدیشده است. از نظر جامعه شناس

ج گذشته باشد. یرايشود، بدون آنکه از مجراهامیاغلب قلب 
ن واژه یـ ) ا1529: 1386د،یـ دا کرده باشـد . (عم یوع پیاست که شيبرخیعه در لغت به معنیشا

ک جز و پراکنـدن آن بـه سـطوح    یآن، نشر يریت به کارگیکند که قصد و نمیدا یکاربرد پیزمان
برخـوردار اسـت   یخاصییبرد از بار معنامیکه بشر به کار ییهاعه مانند همه واژهیجامعه است. شا

و یعه در زبان فارسـ یدارند. شايشتر و گسترده تریبيرگذاریارکرد و تاثشدت کهاواژهیاما برخ
يهـا دارند کـه چنـدان هـم بـا واژه    یخاصییگر کارکرد معنایديهامترادف آن در زبانيهاواژه

ییهـا ک واژه است، خود حاصل رفتارها و واکـنش یعه عالوه برآنکه یستند. شایسه نیگر قابل مقاید
دهد. میدن آن از خود بروز یشناست که شنونده از 

، بـدون وجـود   یک گـزاره خـاص گمـان   یـ عه را ی، شـا یتـ یو امنیاطالعاتيهادر فرهنگ واژه
شود معنا نموده میگر منتقل یبه فرد دياز فردینان بخش که عموماً به شکل شفاهیاطميهامالك

:   ندینمامیف یر تعریآن را به شرح زيریا شکل گین یتکويهانهیو زم
انتقال اطالعات موجود در جامعه.  ينداشتن مجار-1
ا افراد. یدر جامعه یو روانیروحيهایو نگرانیوجود ناراحت-2
ــایوجــود ن-3 ــان در  يازه ــراد وارضــاء نشــدن آن ــاف ــانی ، يمشــخص. (صــفریک دوره زم

269:1382 (
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ن و ین روشـن تـر  یـ گـردد، ا مـی ز محسـوب  یـ نیجنگ روانيهااز صورتیکییعه پراکنیشا
ن راه کـار  یاز ایفین تالش کرده اند تعریگردد. متخصصمیمحسوب ین راه جنگ روانیترمییقد

کنـد  مـی ان یـ ب» عاتیشـا «در کتابش تحت عنوان » 1تیشل روکیم«داشته باشند، به عنوان مثال دکتر 
گـوش  از دهـان بـه  میرنظـا یق کانـال غ یل مراوده و مبادله خبر از طریاز وسایکییعه پراکنیکه شا

ن یـ که در ایباشد. مطلبمینده و گوش شنونده یگویشخصيهانجا لبیدر ایله ارتباطیاست. وس
ک حادثـه کـه معمـوالً افـراد     یـ ا یک فرد یاست درباره يشود خبرمین رد و بدل ین طرفیمراوده ب

ر یـ (منکنـد.  میاز آنان را برطرف یمشخصيازهایاز نیرش آنرا دارند و قسمتیپذیشنونده آمادگ
)172:1387حجاب، 

عه یه شـده اسـت، شـا   یـ گـران ته یو دیالیله دکتر عبدالوهاب الکیکه بوسیاسیاما در فرهنگ س
ن فرهنـگ در  یـ کنـد، بلکـه در ا  مـی دهان و گوش افـراد اسـتفاده ن  يانحصاریله ارتباطیفقط از وس

آن توطئـه و فتنـه   یما تمـا یـ از آن یاست که قسمتيعه خبریف شده که شاینگونه تعرایهعیمورد شا
ا یل ینکه به همراه آن دلیشود بدون امیمنتشر يل خبریق وسایا از طریو یا بطور شفاهیباشد و می

)173:1387ر حجاب، یباشد. (منمیه یب روحیان گردد و هدف از آن تخریبیبرهان
کننـد  مـی ان یـ ن گونه بایهعیف شای) در تعر3و پستمن2(آل پورتيهاگر به نامیاما دو محقق د

ق و یشـود تـا مـورد تصـد    مـی هدف دار که معموالً مطرح یا عبارتیه یعه عبارت است از قضیکه شا
شـود، بـدون   مـی گر منتقل یک فرد به فرد دیاز یله کلمات شفاهیبوسيرد و بطور عادیباور قرار گ

)9:1374که داللت بر راست بودن موضوع بکند. (آل پورت و پستمن،يل مؤکدیاستناد به دال
ییاهویـ ه هیـ ن خبرها دانست کـه برپا یترییازنوع ابتدايتوان خبرمیعه را ی، شایاز نظر مفهوم

انتشـار آن  يه بـرا یاست که ابزار اولیق شفاهیام و خبر از طریعه انتقال پید. شایآمید یاساس پدیب
ابـد.  یمیتحقق یفنزاتیاز تجهيریا با بهره گیم و یارتباط چهره به چهره است که به صورت مستق

ق، یـ ر دقیـ است از هرجهت غيل، خبرین دلیشود. به هممیعه منبع آن شناخته نیمعموالً در انتقال شا
ناموثق و ناقص.  

1- Mitchell Rokit
2 - Aiport
3 - Potman
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خـورد.  مـی عه را افاده کند، بـه چشـم   یتوانند مفهوم شامییکه به نوعییهادر زبان قرآن، واژه

عه معمــوالً یز شــایــنیتند. از نقطــه نظــر مــذهبهســهــان نمونــهیــاز ا» اخــتالق«و » تقــول«، »خــرص«
ــ ــر    یاز غايهمجموع ــص ص ــاس ن ــه براس ــت ک ــنام اس ــاه دش ــتهزاء و گ ــان، اس ــت، بهت ــام یب ح احک

مشـارکت  یقـت نـوع  یعه در حقیاسکوت وعدم مقابله با شایک از موارد فوق و یق هریتصدمیاسال
شود.میه محسوب یبا مجرم اولیدر جرم و دوست

عه در یاسـت. شـا  یب اطالعـات یاز مردم در برابر فریبخشيهاو اضطرابهایان نگرانیعه بیشا
را قـانع  یعه کسـ یکشـد. شـا  مـی اد یـ ، تـرس را فر یجـان یک هیـ تحرياست که براییهاامیف پیرد

عه گرچـه بـا شـواهد    یآورد که عموم حاضـرند آن را بـاور کننـد. شـا    میرا به زبان يزیکند، چمین
کنند.میشنوند، بازگو میکه آن را      میابد، چون مردیمیحال گسترش نیشود با امینیبانیپشت

ند آشکار وجود دارد:یعات از هرنوع که باشد دو فرآیانجام شده در شايهابراساس پژوهش
ات است.ییل به جزیل و تبدیل شدن) که معنا آن تحویات تبدییل (به جزیند تعدیفرآ
ن یاز بـ یات خاصیشود که اگر جزئمیآشکار يواردن امر در مایهاست کيبرجسته ساز

بـه  يا شـهر یـ در محلـه  یداسـتان ید. وقتـ یـ آمـی به عمل يشترید بیگر تأکیات دییجزيبرود بررو
رات ییـ و تغیگر دچار دگرگـون یبه فرد ديان انتقال خود از فردیافت، در جریعه انتشار یصورت شا

به اصل داسـتان نداشـته و   یچ گونه شباهتیگردد که همیبازگو یان به شکلیشود و در پامییاساس
از یبخشـ ينـد برجسـته سـاز   یابـد. در فرآ یمـی عه ساز تحقـق ن یشايب هدف داستان سراین ترتیبد

رد. در یـ گمـی قـرار  يشـتر ید بیـ شـود و مـورد تاک  مـی گر بزرگتـر  یداستان نسبت به بخش ديمحتوا
رد. یـ گمـی بـه خـود   يدیـ تم جدیـ د و آهنـگ و ر دارمـی ماند، فاصله و مکـان را بر مینیگذشته باق

گـر  یز دیـ عه ماننـد هرچ یم شایشومیج که از واقعه دور یاست. بتدریعه منطقیند جدا ماندن شایفرآ
) یتيت مگان آیدهد. (سامیارزش خود را از دست 

ن برشمرد:یتوان چنمیعه را به طور معمول یشايهایژگیو
مخاطبــــان نــــاهمگون وپراکنــــده                                      ، گنــــاهبــــدون هرگونــــه احســــاس ، منبــــع نامشــــخص

، ینــیش بیرقابــل پــیبازتــاب غ،میررســیو غمیانتقــال رســيمجراهــا، در مبــارزه بــا آنیدگیــچیپ
يمحتـوا ، یفرافکنـ ینـوع ، زیـ سرعت شگفت انگ، د سادهیتول، دار و زودگذریپخش ناپايهاشبکه
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نـه  یهز، تیـ مقابلـه بـا محروم  يبـرا يابـزار ،یبده بستان جمعـ ، ن نوع خبریناموثق تر،تازه و به روز
.ار (همان)یرش بسیت پذیقابل، ار دشواریت کنترل بسیقابل،اندك

رند یگمیشکل هاانحصار و انسداد رسانهيعات در فضایند شایگومیصاحب نظران ارتباطات 
دانند:میر را موثر یش آن عوامل زیدایپيبراو

مردمیو اجتماعيفردیر آن در زندگیموضوع و تاثتیاهم-
در باره موضوعیق و کافینبودن اطالعات دق-
ايها کمبود سواد رسانیفقدان و -
عاتیجامعه در شايدهایا امیهامیناخودآگاهانه بیتجل-
)یسیبیبیت (وبالگ فارسیروایذات ساختار شکن و جنجال-

ت اسـت  یـ شـان حـائز اهم  یکـه برا یظـر دربـاره موضـوعات   نکه، اگر مخاطبان مـورد ن یسرانجام ا
ن یـ اياورند، دچار ابهام خواهند شد و تالش خواهند کـرد کـه بـه نحـو    یبه دست نیقیاطالعات دق

ن تالش باعث بروز تنش خواهد شد و متعاقباً مخاطبان مورد نظر در صـدد رفـع   یابهام را رفع کنند. ا
شـود و  مـی رد، ابهـام رفـع   یپذمیرا ايهعین مورد نظر شاکه مخاطباین تنش برخواهند آمد. زمانیا

عه، سـه عامـل   یک شـا یـ شود. در پخش میابد، تنش موجود برطرف یعه گسترش یکه آن شایزمان
)53:1383ا،ینمییتکرار کننده، نقش عمده دارند. (کر–افت کننده یعه و دریمنبع، شا

توان جستجو کـرد.  میعات یشامیتماد را دریضمن آنکه، سه موضوع مشترك تنفر، ترس و ام
برنـد امـا،   میمردم بهره يهايزاریرند از تعصبات و بیگمیکه از نفرت نشأت یعاتیاست شایهیبد
ه تـرس  یخود دارند و برپایبه عنوان موضوع اصليدیرند تهدیگیکه از ترس مردم بهره میعاتیشا

د و یـ عات نوع سوم بـر ام یت بنا شده اند. شایعن وضیبدترینیش بینده و پیآيدادهایمخاطبان از رو
ت ممکـن  ین وضعین حال که بدتریاند. مردم در عیدادها مبتنیر مطلوب روییمخاطبان به تغيآرزو

ر کند.  یین نحو تغیرنند، منتظرند اوضاع به بهتریگمیرا در نظر 

عه:تاکتیک شای
ن یمنابع موثق منتشر نگردد. از جمله اولا خبر از یشود که خبر نباشد و میجاد یاییعه در جایشا
عه سـاز  یک شـا یـ عه اسـت.  یباشند موضوع، مکان و زمان شـا میعه مطرح یکه در بحث شايعناصر
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جامعـه را در زمـان و   يت بـاال یباشد که حساسـ ید موضوعیبايعه ویداند که شامییماهر به خوب

ک یـ د در بخـش  یـ بامـی مکـان    ن موضـوع، زمـان و  یمکان مناسب به خود اختصاص دهد. رابطه ب
درك و احساس گردد. یعه به خوبیشا

ر را دارد ین تـأث یشـتر یعه بیا به موقع بودن پخش شاینست که یدر خصوص بحث زمان اعتقاد برا
ا بعـد از  یـ عه قبـل  یعه در لحظه اوج احساسات مردم اسـت. چنانچـه شـا   یر شاین تأثین باالتریو همچن
عه یک شـا یدهد. مکان پخش میه همان اندازه نفوذ خود را از دست ر گذار مطرح شود، بیزمان تأث

باشد.ییایو جغرافيمعنويهامجاورتيد کامالً دارایبامیز ین
ت موضـوع. هـر   یـ ون دو نکته است. اول ابهام در موضـوع و دوم اهم یب خود را مدیعه ضریشا
رود. در ضـمن  مـی زان بـاال  یـ مز به همان یب نفوذ آن نیعه باال باشد، ضریک شایت یب اهمیچه ضر

از یکـ یرود. چنانچه میز باال یعه نیب نفوذ شایابد، ضریمیش یه افزایزان که ابهام در قضیبه همان م
عه یز صـفر خواهـد شـد. هـر شـا     یـ عه نیب نفـوذ شـا  یت صفر شـود، ضـر  یا اهمیابهام ين پارامترهایا

ر سـه  یز تحت تـأث یب نفوذ آن نیاما، ضرت باشد یاز واقعايهرنده بخش قابل مالحظیتواند دربرگمی
ن عوامل عبارتند از:یدا کند. ایپییش باالیتواند افرامیگر یعامل د
ک موضـوع را از  یـ یو جنبايهیکند عوامل حاشمییعه ساز سعیح شایدر تسطح:یتسط-1

ل ت تر، عامیو مطالب کم اهمايهیان ترکند. حذف مطالب حاشین ببرد و موضوع شاخص را نمایب
ا بـه  یـ کنـد و  مـی دا یپيع تر و بزرگ تریعه نماد وسین جا موضوع شایدهد. درامیح را شکل یتسط

شود:میگر تنها موضوع شاخص جامعه یر دیتعب
در ذهـن  یرد. موضـوع یـ گمـی صـورت  یفرافکنینوعيدر همانند ساز:يهمانند ساز-2

دارد. یدا کرده و مخاطب نسبت به آن آگاهیت پینیمخاطب ع
يعه همان برجسته سـاز یشای: نمودار شدن عنصر اصلییا بزرگ نمایيته سازبرجس-3

ح یافتد که افراد بتواننـد بـا تسـط   میاتفاق یزمانياست. برجسته سازیو واضح کردن موضوع اصل
دهند، آن را درحد معقـول بـزرگ   میکه در خبر انجام ايهخبر را حذف و با مبالغايهیعناصر حاش
جلوه دهند.
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واع شایعات:ان
م یتقسـ يشود بـه انـواع متعـدد   مید مروج یج آنها عایکه از ترویبرطبق منظور و هدفهاعهیشا

ن موارد اشاره نمود:ایهتوان بمیشوند که می
بـه  هـا عهین نوع شـا ی) ایواجتماعيفرديازهاین کننده نیتأمیعنی(:یامانيهاعهیشا-الف
افـراد و  يالت و آرزوهـا یازهـا و تمـا  یند چرا کـه آنـان برابـر ن   کمیدا      ین مردم رواج پیسرعت ب

ج آنهـا خـود   یمردم بـاترو یعنیمردم هستند. يازها و آرزوهاینيشوند و پاسخگومیجوامع ساخته 
ز حالت سـرور و  ین مردم و جوامع نیکنند، علت سرعت در انتشار و رواج آن بمیه یتخلیرا به نوع

شـود و از  مـی ارضـاء  يالت ویازهـا و تمـا  یاز نیکند، قسـمت مید جایاست که در مخاطب ايوجد
ن انـواع  یل از خطرنـاك تـر  یـ ن دلیکند. به هممیشود و فرد را سبک میکاسته يويدردهایبعض

باشد.میعات یشا
هاجاد ترس و وحشت در انسانیبه منظور ایعه پراکنین نوع شایاز:یعات خوف انگیشا-ب

ا تـرس از  یـ و يردار و مسـر یـ ک مـرض واگ یـ اترس از انتشار یرس از دشمنان شود مانند تمیانجام 
عات یگر ترس خـود موجـب ظهـور شـا    یباشد. از طرف دمیده یچیکه منبع آن پیستیحوادث ترور

کـه  يدهـد، بطـور  مـی کند و به انتشـار آن سـرعت   میزند. آنرا بزرگ میگردد و به آنها دامن می
دارد و نـه صـحت   ايهیـ را کـه نـه اسـاس و پا   ياریال امور بسیم و خشوند که با توهمیمردم آماده 

کننـد و  مـی شـود بـاور   مـی ند. هرچه را بـه آنـان گفتـه    ینماير به رأیرند و حوادث راتفسیدارد، بپذ
ا زود یر یا منشاء ترس و وحشتشان دیبرند که با موضوع مین به سر یند و در انتظار اینمامیق یتصد

ر یـ د. (منیـ ن مـردم مشـاهده کن  یدر بهاد به وضوح هنگام بحرانیتوانمیوضوع را ن میروبرو شوند. ا
)175:1387حجاب، 

سه کاربرد هستند:يم و دارایز به سه دسته تقسینمینظايهاعات در زمان جنگیشا
جـاد شـکاف   یشـود در موانـع دشـمن ا   مییعه سعین نوع شایدر اعات تفرقه افکن:یشا-

یاسـ یسيهايعه در بازین نوع شایند. ایف نماین افراد دشمن آنها را ضعیات بان تشنجیا بیند و ینما
دارد.یعیکاربرد وس
ن یع و پخـش آن در بـ  یوسـ يهـا عه با اعالم کشـته ین نوع شایدر اعات هراس آور:یشا-

ف نمود.یش داده و آنها را ضعین آنان افزایرا در بيدیتوان نااممیدشمن يروهاین
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يروهـا ین نیه و انسـجام در بـ  یـ جـاد روح یعات باعـث ا ین نوع شایا:د بخشیعات امیشا-

)9ع دارد. (همان:یوسيشده و کاربرديخود
عات را بـه سـه   یشـا » یش، مـردن در خوشـ  یدر عـ یزنـدگ «ل پستمن در کتاب خود تحت نام ین

کند:میم یدسته تقس
لشعاع قـرار   رد، همه جامعه را تحت ایگمیکباره شکل یست که ایهعیشان:یعات آتشیشا-

اسـت.  مینظـا يهـا شـتر در زمـان جنـگ   یعه بین نوع شـا یکوتاه مدت دارد. کاربرد ايدهد و اثرمی
گـر  یدين اسـت. بـه معنـا   یعات آتشـ یر شـا یاستفاده از آمار و ارقام و بـزرگ نشـان دادن آنهـا، مسـ    

یم ولـ یا عظـ ر آنهـ یشوند، تأثمیک مقطع وارد یفقط در یار بزرگ ولیبسمین با ارقایعات آتشیشا
است.یمقطع
، مرحلـه بـه   یقطـره چکـان  يهـا کیـ هستند که همـراه بـا تاکت  یعاتیشاعات خزنده:یشا-

عات درازمـدت  ین شـا یـ کند. ایک جامعه طراحیعه را در ذهن افراد یک شایر یتواند مسمیمرحله 
و فسـاد در  یمـال يهـا ز دارند. سـوء اسـتفاده  ینيشتریبيهایدگیچین هستند و پیعات آتشیتر از شا
عات هستند.ین نوع شاایهاز جملیماليهایو رسوائياداريهادستگاه
گردنـد و  مـی عات هستند کـه بـه تناسـب زمـان آشـکار      یآن نوع از شا:ینیعات دلفیشا-

زه خـود را  یـ نـه و انگ یجـاد زم یشوند و دوبـاره بـا ا  میپنهان یمدتيبرايرگذاریبالفاصله پس از تأث
عه از آنچـه  ین نوع شـا یباشند. در امییعات غواصیعات، شاین شایفته پستمن اکنند. به گمیآشکار 

یکننـد. گـاه  مـی کنـد، اسـتفاده   مـی که کاربرد آن اقتضاء ییهاکه در گذشته اتفاق افتاده در زمان
کـاربرد  يشه زنـده ودارا یعات همین نوع شایند. اینمامیرا پنهان یمطالبیرا آشکار و گاهیمطالب

)10همان:هستند. (
ن یبـ یو شـتاب زدگـ  یپروائـ یو بـ يکه موجب تندیعاتیم به شایتوانمیهاعهین شایدر کنار ا

از یکـه موجـب جـدائ   یئهـا عهیا شـا یـ گـردد  مـی که موجب کراهـت  یئهاعهیشود و   شامیمردم 
ز نام برد.یباشند، نمیرو آنان یکه دوستدار و پیاز کسانيرویو پیدلبستگ
باشد:میبرحسب زمان هاعهیشايم بندیتقساز يگرینوع د
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رد و یـ در نظـر بگ هـا عهیشايو طبقه بنديم بندیتقسيار زمان را برایتالش کرد که مع» 1ساویب«
م کرد:یآنها را برحسب زمان به سه دسته تقس

کننـد و  مـی دا یـ رواج پیشود که به آهستگمیاطالق ییهاعهیبه شاخزنده:يهاعهیشا)1
رسـد  مییت به جائیکنند که در نهامیگر منتقل یکدیبه يو سریا به صورت درگوشمردم آنها ر

شوند.میکه همه مردم از آن آگاه 
یبه شدت و خشونت معروف هستند و مانند آتشهاعهین شایاد:یتند و شديهاعهیشا)2

یماعـت بزرگـ  جهـا عهین نوع از شایشود. امیاهان خشک افتاد باشد باسرعت منتشر یان گیکه در م
رد.یگمیفرا یرا در مدت کوتاه

دا ین مردم رواج پیامر بيدر ابتداهاعهین نوع شایا):ینیر زمی(زیر آبیزيهاعهیشا)3
ظهـورش فـراهم شـده    يط بـرا یکـه شـرا  میگر هنگـا یکبار دیرود تا مین یر زمیکند. سپس به زمی

مبـارزه بـا   يشـوند و بـرا  مـی یکه مخفهاهعه مانند قهرمان قصین نوع شایباشد. دوباره ظاهر شود، ا
يروهـا ینکـه ن ایهدرباریئهاعهیباشد. مانند شامیشوند، میگردند و ظاهر میباز یدشمن در هرجنگ

)176:1387ر حجاب، یآب مسموم و کشته شدند. (منيهاله چاهیتشنه دشمن بوس
مرِّوج آن چقدر ياهداف بران یدارد که تحقق ایعت اهداف آنها بستگیبه طبهاعهیت شایاهم

پوشـاندن و  ين مـوارد اشـاره کـرد: بکـارگرفتن آنهـا بـرا      ایهتوان بمین آنها یارزش دارد. از مهمتر
منـابع صـدور اخبـار جهـت افشـا کـردن       يقت و قراردادن آنها به عنوان طعمه برایکردن حقیمخف
تـوان  مـی ز یـ عات نیاهداف شانینگه داشتن آنها دارد. از مهم تریدر مخفیکه دشمن سعیقیحقا

ن موارد اشاره نمود:ایهب
ه یـ جـز حـاکم سـاختن روح   ايهجـ یناً نتیقیکه ،ایجاد بدبینی نسبت به نظام و مسئوالن-1

مردم نخواهد داشت.يهاگروهيبرایأس و دلمردگی
افزایش نگرانی و اضطراب در مردم.-2
ام.ترور شخصیت و لکه دار کردن حیثیت مسئوالن و رهبران نظ-3
ایجاد فضاي ناسالم اجتماعی و جنگ روانی.-4

1 - By Sow
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) 151:1377،یانیآشـت ی( فتحـ ایجاد تقابل و صف بندي میان قشرهاي مختلف مردم-5
دارند و سهم هـر  يدیر شود، دو عامل نقش کلیعه مؤثر افتد و فراگین که آتش شایاين، برایهمچن

ا نشدن شعله مؤثر است.یک در برافروخته شدن ی
ا از یـ باشد، یتی(ممکن است شعله از کبر.شودمیکه از ابتدا جرقه زده نوع آتشی-الف

ا ...) یو ايها از صاعقییفندک
ک اطـاق  یـ ت در یـ (شـعله کبر بستر و محیطی که ممکن است آماده باشد و یا نباشد-ب

شتر یبيآتش افروزیب احتمالیباشد ضرییاگر در همان اطاق پتویشود ولمیخاموش یکییموزا
ن یت چه بسا فاجعه آفـر ین باشد، در آن صورت همان شعله کبریشود و اگر آن پتو آغشته به بنزمی

)34:1383سا، یا، پرینمییخواهد بود و...) (کر
نکـه بـا قـدرت و    یا ایباشد و یمعمولايهکوچک و با جرقیز ممکن است در موضوعیعه نیشا

و بـا وجـود   یل ارتبـاط جمعـ  یوسـا خاص مطـرح شـود. از تحـوالت عصـر و تطـورات      یگستردگ
يهـا م، بـا شـعله  یقديهاافته است که نسبت به انسانین قدرت را ینترنت، بشر امروز ایو اهاماهواره

عه را برافروزاند.یو گسترده، آتش شايار قویبس
ن مطلب است که خبر هرقدر هـم گسـترده   یت است ایار حائز اهمیعه بسیاما، آنچه در بحث شا

نسبت به قبول آن وجود نداشته باشد، مـورد  یو فرهنگی، اجتماعی، ذهنينه فکریتا زممنتشر شود،
شکست بخورد.یرش قرار نخواهد گرفت و چه بسا به راحتیپذ

يرویـ و برتـر از نظـر ن  میشرفته از نظر علیپيد که کشورهایدر چند دهه گذشته، مشاهده گرد
ک راهبـرد وضـع کـرده انـد     یه دشمنانشان باشند یعلمینکه به فکر حمله و هجوم نظایقبل از امینظا

يط را طـور یشـرا یسـاختگ يغات و ادعاهـا یو تبلیعه پراکنیب الوقوع، با شاین جنگ قریکه در ا
ن نقش مهـم و خطرنـاك را برعهـده    یف را کامالً مرعوب کنند و ایفراهم کنند که مردم کشور حر

کـامالً فـراهم اسـت.    میحملـه نظـا  يط بـرا یشـرا گذارده اند که آنها اعالم کننـد  ین روانیمتخصص
محسـوب  یجنـگ روانـ  يهـا ن روشیمختلـف از خطرنـاکتر  يهـا عهیو سـاختن شـا  یعه پراکنیشا

ک یهمانند هاعهین شاایهگردد. چرا کمیو کشتار منجر يزیخون ريهاشود که بعضاً به صحنهمی
ار یبسینکه شناخت منبع و مروج اصلیعلت اکند و بهمیافتد و آنها را آلوده مین مردم یجادو در ب

کننـد  مـی شـنوند فکـر   مـی را از دوستانشـان  هاعهین   شایان، اینکه قربانیباشد و به جهت امیمشکل 
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شـوند. تحـت   مـی ن آن یز بنا به مورد، جـزء مـروج  یعات نیان شاین قربانیح هستند، خود ایاخبار صح
یژه در جنـگ روانـ  یـ عات در دوران مـا بـه و  ید شـا شومین تصور یط و به طور خالصه چنین شرایا

کند:میر را دنبال یاهداف ز
     تأثیر در روحیه کارکنان و مردم کشور دشمن و خـرد کـردن نیـروي فعـال آن

براي رسیدن به مرحله ترور روانی نیروهاي دشمن.
  ترویج اخبار کذب و ساختگی که صحت آن مورد تردید باشد به منظور تضـعیف

دشمن.روحیه معنوي
    بکارگیري آن براي سرپوش گذاشتن و کور کردن یک قضیه یـا حقیقـت ماننـد

در روي آن بکشیم که مخفی شود و حقیقت آن روشن نشود.ايهاینکه پرد
به طـور همزمـان  میو غیرنظامینابود کردن و خراب کردن روحیه دو جبهه نظا .

)178:1387ر حجاب، ی(من

:در افکار عمومینقش، جایگاه و کارکردهاي شایعه
نـده و شـنونده آن   یگويبـرا » یخبـر سـاختگ  «ا یعه یشايموضوع و محتوات خبر:یاهم-1

الزم یت و برجسـتگ یـ کـه از اهم ين جهـت هـر خبـر   یداشته باشد. به همـ یت قابل توجهید اهمیبا
مهـم و  ار یعه از نظر مردم بسیابد. اما، اگر موضوع شایمیر و سفر نیسيبراییبرخوردار نباشد، فضا

باشد، بسرعت منتشر خواهد شد.یاتیح
هـا تیـ ح و واقعیباشـد کـه اخبـار صـح    ايهبـه گونـ  یط اجتمـاع یشـرا ابهام درجامعـه: -2
از ابهام قرار گرفته باشد.ايهدرهال

از اقشـار  یکـه درصـد قابـل تـوجه    یزمان:یو اجتماعیو اضطراب شخصینگران-3
يل گونـاگون از جملـه فشـارها   یـ د بـه دال خـو یات اجتماعیو حيخودیمختلف جامعه در زندگ

وع و انتشار ینه شینگران و مضطرب باشند، زميهمواره به طور جدیاسیسیو ناامنیاجتماعیروان
شود.میشتر فراهم یعات بیشا

يهاان افراد و جمعیتوان در ممیعات را یشه رونق بازار شایهم:يریعه پذیاستعداد شا-4
ش و زودباور مشاهده کرد. افراد ساده و خوش باور که عمدتاً احساسات آنان بـر عقـل و   یساده اند
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هسـتند.  » عاتیشـا «یعنـ ی، یتقلبیذهنيهامت فرآوردهید، سوداگران ارزان قیآمیمنطقشان غالب 

)1:1385، ي(حداد

ي افراد شایعه پذیر، شایعه گو و شایعه جو:هاویژگی
عه گو عبارت است از:یر و شایعه پذیافراد شايهایگژین ویبرجسته تریبه طور کل

و یشـناخت يهـا یژگـ ین ویاز مهمتريو زودباوریشی: ساده انديو زود باوریساده لوح-1
ش و عاقـل  ین، دور انـد یزبیـ ر، تیکـه افـراد بصـ   یعه گوست. در حـال یر و شایعه پذیافراد شايرفتار

شوند.میاساس و کذب نیبين ادعاهایعات قرار نگرفته و ناقل ایر شایتحت تأثیبسادگ
ت یـ عه گو فاقد امنیر و شایعه پذیدر غالب موارد، افراد شا:یختگیو زود برانگینا امن-2

ظـاهراً مهـم و مـرتبط    يو خبرها و نظرهـا یطیمختلف محيهابوده و در برابر محركیکافیروان
دهند.مینشان یجانیخته شده و از خود واکنش هیزودبرانگ

دارنـد و در  ییو گزافـه گـو  ییکه عـادت بـه پرگـو   ي: افرادییو گزافه گوییپرگو-3
اعـداد و ارقـام،   یز صحبت کرده و براحتـ یار اغراق آمیبسیاجتماعيهاتیو موقعين فردیتعامل ب

ان یـ د بـه دقـت در ب  یـ گران که مقیش از دیکنند، بمیرا دهها بلکه صدها برابر هاتیدادها و واقعیرو
هستند.ییعه گویو شايریعه پذیده گو محسوب شوند، مستعد شایبوده و گزهاکلمات و واژه

ییبـت کـردن و دروغگـو   یاز جمله آفات زبان و اختالل روان، غ:ییبت و دروغگویغ-4
مبـتال  یت سـالم اجتمـاع  یرانگـر رشـد شخصـ   ین دو صفت مذموم و وایهکه بياست و عمدتاً افراد
عات محبوس است.یشايگناگران در تنیش از دیهستند، وجودشان ب

کـه همـواره در مـدار    ییهـا اصـوالً آدم ت و عدم اعتماد به نفـش: یشخصییستایا-5
ات یـ و حيفـرد یالزم در زنـدگ يایـ ل عـدم اعتمـاد بـه نفـس از پو    یـ حرکت کرده و به دلايهبست

ن ایـ گـران بـا جر  یندارنـد، زودتـر از د  ايهبهـر يت و نـوآور یـ برخوردار نبـوده و از خالق یاجتماع
شوند.میعات همسو یشا

دادها و یـ ل انـد رو یـ که همـواره ما ییها: آن دسته از انسانیشیو کژاندیخود توجه-6
ر کرده و هرآنچه را که ید محدود و محبوس خود تفسیچه دیع مختلف را خودمحورانه و از دریوقا
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و ینیبـدب گـران بـا  یشـه بـه د  یت خود قلمداد کنند و همیبر موجوديدیست تهدیبر وفق مرادشان ن
)8قرار دارند. (همان: ییعه گویو شايریعه پذیگران در معرض شایش از دیسوءظن بنگرند ب

: يعه پردازیشايهازهیانگ
–یط روانــیعه توســط افــراد مختلــف و در شــرایپــردازش و انتشــار شــايهــازهیــاز انگیبعضــ

شود:میگوناگون اشاره یاجتماع
ت فوق العاده آن یعه اهمیشايهایژگیاز ویکیکهییاز آنجا:یجلب توجه اجتماع-1

د اذعـان داشـت کـه ناقـل     یـ ابد، بایمینه انتشار یل زمین دلیاست، و به همیجمع و گروه خاصيبرا
کنـد کـه بـه لحـاظ     مـی موضوع احسـاس  ییبازگويگران برایز به هنگام جلب توجه دیعه نین شایا
است!یفرد مهم و قابل توجهز یاست خود نمین خبر مهینکه وجودش منبع چنیا

» ايهعیشـا «کـه در معـرض   میاز افراد هنگاياریبس:هايندیو ناخوشاهايندیخوشا-2
ا آنکـه آن را  یپندارند و میند یخود خوشایدرونيهارند و موضوع آن را مطابق کششیگمیقرار 

ياسـات و مواضـع فکـر   تواننـد احس میدانند و نمیند یار ناخوشایهرگز وفق مراد خود ندانسته و بس
کنند.میگران آن را بارها بازگو یدينه فکریآگاه شدن از زميند برایخود را پنهان نما

دها و یـ الت درون، امی، تمـا هـا از افراد بـه صـورت ناخودآگـاه خواسـته    یبعض:یفرافکن-3
، »نداگفته«، »ندیگومی«آن هم به صورت نقل قول شخص ثالث » عهیشا«خود را در قالب يآرزوها

دهند.میا آن را اشاعه یان داشته یب» گفتمییو فالن«
قصـد  یت قبلـ یـ کـه هرگـز بـا ن   يار از مواقع، افرادیدر بس:يو جستجوگريکنجکاو-4

توانـد  میکه محقق شدن آن خبر يریعه) و تأثیدن خبر ظاهراً مهم (شایاند با شننداشتهیعه پراکنیشا
فـوق العـاده   يکنند با کنجکاومیینها داشته باشد، سعآیو اجتماعیو خانوادگيفردیدر زندگ

صـحت و سـقم   یعه) به افراد مختلف در صدد بررسیه (شایار با بازگو کردن قضیبسيو جستجوگر
زه یـ ل از افراد عمالً ناخواسـته و صـرفاً بـا انگ   ین قبیابند ایقت را بیند و حقیب آن برآیا تکذید ییو تأ

شوند.میعه مشغول یک شایاعه هرچند محدود به اشییقت جویو حقيجستجو گر
و سرگرم کردن دوسـتان مسـتعد، خصـومت    یابیزه دوستیل همچون، انگین قبیاز ايو موارد

و یاصـالح طلبـ  يهـا زهیب و انحراف، انگیفريهازهیدگرانه، انگیتهدییهازهیآشکار و پنهان،  انگ
. ...
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فرآیند انتشار شایعه:

ن مورد اشاره قرار داد: یتوان چنمیا به طور اختصار عه ریند انتشار شایفرآ
یک منبع و سرچشمه اصـل یاز یعه و خبر ساختگیشه هر شایهم:يعه سازیا شاید یتول-1

بـه نـام   ايهدیـ بـه  پد یزمـان یا خبر سـاختگ یه یاست قضیهیگردد. بدمید یساخته و پرداخته و تول
و هـا مختلـف، در خانـه  ير شـود و در جاهـا  یـ فراگگردد که دهان به دهان گشته و میل یعه تبدیشا

ابد.یز انتشار یدر کشورها نیشهرها و روستاها و حت
عه کـه بـه مسـئله    یک شـا یـ بـه محـض رهـا شـدن     ت در افراد مختلف:یجاد حساسیا-2

ج افـراد بـا توجـه بـه      یشـود، بتـدر  مـی از مـردم مربـوط   یمختلفـ ياز مسـائل مبـتال بـه قشـرها    میمه
ت نشـان  یعه حساسـ یخود نسبت به شـا یاتیو تجارب حیشناختيهاهیو خصیتیشخصيهایژگیو

افـت و انتقـال   یدريالزم را برایروانیآمادگيو جستجوگريداده و بنابه مورد با عالقه، کنجکاو
کنند.میدا یپیعه و خبر ساختگیشامیاتمایبخش 
ید، بـا سـواد و بـ   که افراد مختلف، کوچک و بـزرگ، زن و مـر  یمعموالً زمان:یابیارز-3

و يو اعتبار فـرد یتیشخصيهایژگیشوند، با توجه به ومیمواجه ايهعین بار با شایاوليسواد، برا
کـه بـه آن   ییارهـا یو معها، به طور محسوس و نامحسوس با   مالك»عهیشا«و ناقل يراویاجتماع

عات نهفته اسـت. خبـر   یره شایتيرهاقت در ابیاز حقییهانکه غالباً رگهایهت بیمعتقد هستند و با عنا
ش، زودباور و عجـول دارنـد   یساده اندیتیکه شخصيدهند. افرادمیقرار یابیرا مورد ارزیافتیدر

دهند.میکنند و آن را اشاعه میعه را باور یزودتر شا
عه، تکـرار آن اسـت. هرقـدر    یوشـا یک خبـر سـاختگ  یـ ن روش اشاعه یتریعیطباشاعه:-4

خـود، تکـرار   يولو همـراه بـا موضـع نابـاور    ايهزیت و انگیته و ناخواسته و با هر نراخواسايهعیشا
)4کند. (همان: میدا یپيشتریم اشاعه بیکن

کنیم؟میچرا شایعه را باور 
یا سـخن یـ رش خبـر  یعه معموالً اصل بر پـذ یا کذب شایافتن صحت یبا توجه به دشوار بودن در

دن یگر آن که مکرر شـن ین که خالف آن ثابت شود. دیر اعه منتشر شده مگیاست که به صورت شا
ده یمختلف و اقشار متنوع افراد جامعـه شـن  يهابونیعه از تریک موضوع با باور آن ارتباط دارد. شای

ست.یشود و بالطبع باور آن دور از انتظار نمی
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گذارد و میر  یتأثيبر افکار فردمیدهد افکار عمومینشان یقات روان شناسین باره تحقیدر ا
کنـد،  مـی ل یاط تبدیرش و باور آن را به شرط احتیز پذیعه نیت شایکند. اهممیآن را با خود همسو 

در برابـر وقـوع حادثـه بـا     یابد که آمادگیمییتجليعه در قالب هشداریاز انواع شایچرا که برخ
طلبد. میرا یاتفاق

شـود و  مـی یناشـ يداریثـوق آن از کثـرت شـن   عه و ویشایرفت اعتبار اصلید پذین حال بایبا ا
تـا نباشـد   «هـا یرانـ یا بـه قـول مـا  ا   ی» ند، دست استیگومیچون همه «ن اساس استوار است که یبرا
افکـار  یعیر وطبیعه را پاسخ اجتناب ناپذیه شاین پایمحققان برایبرخ» زهایند چی، مردم نگویزکیچ

روبه رو شده است.دانند که با ابهاممیمهم ايهبه مسالمیعمو
عه یگـر شـا  یابد و اگر باور نشـود، د یشود که باور شود و گسترش میعه ساخته یعالوه بر آن شا

شود. چون خبر تا داغ اسـت، جـذاب   میشتر آن را موجب یز سرعت بیعه نیست. داغ بودن خبر شاین
ا در طـول چنـد   خبـر داغ ر میل ارتباط عمویبه وسایعه و دسترسیشاياست. سرعت انتشار تصاعد

در بـاره صـحت آن   هاکند و مردم و رسانهمیگسترده و پخش يکشوریاحتیک شهر یساعت در 
شوند.میعمالً خلع سالح 

یتیکنند، اقلمیکه باور یتیشوند: اکثرمیم یعه به چند دسته تقسین حال، افراد در مقابل شایبا ا
ن رو یـ کننـد. از ا مـی کـه ضـرر   يبرند و افرادمیکه سود یرند، آنان که مرددند، کسانیپذمیکه ن

نـد کـه ممکـن اسـت     یآفرمـی ان جامعـه  یـ در ميدیـ ه جدیروحيریت و فراگیعه به فراخور اهمیشا
به بار آورد.ياریو لطمات بسهابیآس

دالیل گسترش شایعه 
و يخـرد و کـالن رفتـار   يهـا از حـوزه یم انـد کـه برخـ   یعه سـه یدرانتشـار شـا  يل متعددیدال

ن شرح  هستند:  یل بدین دالین ایرند. مهم تریگمیرا در بر یماعاجت
ندارد.یقانونيریگیت پیع و جذاب که قابلیسرايهعه در قالب رسانیجا افتادن شا

ن یـ کنـد. ا مـی از محـروم  یـ از اخبار مهم و مورد نیکه جامعه را از بخشیانحصار اطالعات-
ارتقـا،  يبـرا يل اطالعـات بـه ابـزار   یتبـد يه معنـا شود کـه بـ  میرا موجب یانحصار رانت اطالعات

عـالوه بـر   ياست. انحصار خبرمیکالیو احتماالً فخر فروشیبه نشان اجتماعیابی، دستییسودجو
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زان اعتمـاد مـردم بـه    یـ ن حوزه از میدر اییب زایاقشار جامعه و آسیاز اطالعاتیپاسخ گذاشتن نیب

کاهد.مییمسؤوالن باال دست
يکنـد و بسـتر  مـی ل یتبـد يرا به رانـت اقتصـاد  يعه که رانت خبریشايقتصادايهاجنبه-

آورد. میفراهم     ییسودجويبرا
.هات نداشتن در همه حوزهیمحدود-
ش دهد.یعه را افزایکه اعتماد به شايوجود بستر-
يب گـر یـ ه تخریکه روحیاز مناسبات اجتماعییهادرباره بخشمیعمویتیوجود نارضا-
شود.میا موجب افراد ر

ژه اگر آن فرد نفـرت  یشود. بومیباشد، زودتر پخش و باور یعه ضد کسین حوزه اگر شایدر ا
شـوند،  مـی ف همـراه  یا کثیاه یعات که باصفت سین نوع شایخته باشد. ایگران را برانگیا حسادت دی

گر دارند.ب یتخرايهپردازند و جنبمیالت نادرست یو تمایل اخالقیر رذاینظیبه مسائل
ن حـوزه  یـ در ایعه پراکنـ ین انواع هدفـدار شـا  ید گفت مهم تریز باینيعات اقتصادیدر باره شا

غ بـه  یـ ب منافع رقبا و تبلیسالم، تخریرقابتين بردن فضایعات از بین نوع شایافتد. هدف امیاتفاق 
نفع خود است.  

شرایط شایعه ساز:
در يعه سـاز یو اعتصـابات شـا  میعمـو یتینارضـا ، یغـات انتخابـات  یدر مواقع جنگ، بحران، تبل

و ی، فرهنگـ یاسـ ی، سیاجتمـاع يهـا عه در حـوزه یانواع شـا یطین شرایشود. در چنمیشتر یجامعه ب
رکانـه  یزيهـا ینـ یش بیو پی، استدالل شخصیقیر حقیک داستان غیرد و گاه از یگمیشکل مینظا
شود.مییناش

و مخالفـان باهـدف   یو خـارج ید دشـمنان داخلـ  شـو میموجب یاجتماعيهاا بحرانیجنگ 
ق یـ ن طریـ ب بپردازنـد و از ا یـ بـه نشـر اکاذ  ینـ یو توطئه چی، تفرقه افکنینیب، بدبیجاد ترس، فریا

رود. مـی ش یرد و پـ یـ گمـی عات شـکل  یه شـا یـ ز برپایـ نیر بگذارند. جنگ روانـ یتأثمیبرافکار عمو
ن جنگ شکست داد. مجهز را بدویتوان ارتشمیعه یمعروف است که با شا

، یانقـالب اسـالم  يروزیـ ل پیـ ن را در اوایش آفـر یعات مخـرب و تشـو  یل شـا ین قبیجامعه ما ا
ز از آثـار سـوء و   یـ تجربـه کـرده اسـت و در حـال حاضـر ن     یو دوره سازندگیلیدوران جنگ تحم
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ر دینـ یو دیفرهنگـ يهاقت آن است که افراد جامعه برخالف آموزهیست. حقیانبار آن مصون نیز
رند.یب پذیار آسیعه بسیبرابر شا

اسـت کـه ضـرورت دارد بـه آن اشـاره      یز موضوعیعه نیضعف در برابر شايهاشهیرییشناسا
انتقـال و عمـل براسـاس آن همـراه اسـت و از      يرش، تـالش بـرا  یعه با پـذ ینمود. ضعف در برابر شا

شود.مییفرد ناشیرونیو بیط درونیشرا
ه و یـ ن بودن، نداشـتن قـدرت تجز  ی، دهان بیتی، تزلزل شخصیقاخاليهاضعفیدر بعد درون

عه یدر برابـر شـا  يریب پذیآسیرونیکند. اما ابعاد بمیف یعه تضعیل و انکار فرد را در برابر شایتحل
مسـؤوالن  يهـا دگاهیـ و   دیو اطـالع رسـان  یز از نظـام ارتبـاط  یش از هر چیار گسترده است وپیبس

، یت دارد اخبـار کـاف  یمردم اهميکه براییهاد در حوزهیبامیعمويهاشود. رسانهمییجامعه ناش
ت آنان را کسب کنند.یند تا اعتماد و رضایمتناسب و به موقع ارائه نما

مسووالن جامعه در قبال مسـائل  یدر گرو واکنش مناسب و منطقين رفتاریداست چنیناگفته پ
یعه پراکنـ یر راه را بـر شـا  یات بموقع و بدون تاخازدارند. اطالعینیاست که به اطالع رسانیمختلف

رد.یگمیعه یرا از سازندگان شایبندد و فرصت عملمی
ست و حـدس و  ینيازینيعه سازیوجود دارد به شایطوالنيرهایکه تاخمیعالوه بر آن، هنگا

ل یدتبـ یاجتمـاع يهـا هیقـت فرضـ  یو در حقهـا عهیج به شـا یبتدریشخصيهایان  نگرانیگمان و ب
ابند.یمیشوند و گسترش یم

ل یـ عه را بر جامعـه تحم یاست که شایز عاملید آنها نییب و تأیو تکذیدر پیعات پیدن شایشن
دچـار  یبین آسـ یزد، متاسفانه جامعـه مـا بـه چنـ    یانگمیبر یکند و اعتمادها را حداقل به طور نسبیم

سـت و در  ینیعملـ مینها از اخبار رسـ ص آیادند که تشخیزيعات خرد و کالن به قدریاند. شاشده
م که آزار دهنده است.یبا کذب و صواب را شاهد هستیاخبار جمعیختگیآمیقت نوعیحق

ه با شایعات:لمقاب
ا کـذب  یـ ح و روشن انجام شود و در مورد صحت یبه صورت صریستیباهاعهیبا شاییارویرو

ان گـردد و آنچـه کـه بـا     یـ رست است بح و دیآن قسمت که صحیعنیح کامل داده شود، یآن توض
انجـام شـود   يد طـور یـ ن کـار با یرنگ به آن اضافه شده، کامالً مشخص گردد. ایب و نیدروغ و فر
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آنهـا کـه بـا قـوه     يمردم و آگاه سازيهاق آموزش تودهیعه از طریج شایتروينه مساعد برایکه زم

جـاد  یر آن در افکـار مـردم و ا  یز شدت تأثن برود و ایبرخورد کنند، از بهاعهین شایعقل و منطق با ا
شود.يریجلوگیحالت سست
نمـود. ارائـه   ین معرفـ یتوان چنـ میرا یعه پراکنیمقابله با شايهااز راهیط بعضین شرایتحت ا

و میرش اطالعات ازمنابع رسیکسب و پذيبرايعه که به بسترسازیش از شروع شایاخبار درست پ
ن راهکـار را  یـ ز ایـ عه نیوع شـا یح اخبار پـس از شـ  ین راه مقابله است. تصحیاز دارد، بهتریعه نیرد شا

فتد.یات باشد و در اسرع وقت اتفاق بیبر واقعید مبتنیح باین تصحیکند. امیل یتکم
ياعتبار کردن آنها و دادن اطالعات کـاربرد یعه ساز، بیشايافراد و نهادهایو معرفییشناسا

ن راهکار اسـت. پاسـخ   یاياز راهبردهاینفع آن هستند، بخشيه با ذعیر شایکه تحت تأثيبه افراد
د قابـل اثبـات و   یدر هر صورت بایم باشد، ولیر مستقیا    غیم یتواند مستقمیح آن یعه وتصحیبه شا

کند.یه موضوع را خنثیحاشيهاعهیشایرش همگانیارائه شود تا پذايهچ شک و شبهیبدون ه
، عوامـل ناشـناخته   یو احساسـ یجانیکه جامعه با اختالالت همیهنگان عکس العمل به موقعیا

مضـاعف  یتـ یاز افـراد مواجـه اسـت، اهم   يریـ جمـع کث یرگذار شـان زنـدگ  یحاد و تأثیاموضوعی
کنـد. در مقابـل واکـنش نامناسـب     يریجلـوگ یو اجتمـاع یروانـ يهـا بیتواند از آسیابد و میمی

دهد.یمه و آن را نزد عموم قابل اعتماد جلوهعه افزودیت شایج براهمیمسووالن بتدر
یو اخالقـ ی، فرهنگـ یتـ یت مسـائل خـاص امن  یـ ل رعایعه به دلیبه شاییاعتنایبیاگر چه گاه

د بـه  یـ ن روش نبایـ شـود امـا، ا  مـی ن راه مقابله محسوب یمقبول و کارساز است و اصالً بهترايهویش
از یـ ب آشـکار ن یکه به تکـذ میر هنگایجا و تاخل شود. سکوت نابیتبدیو معمولمییک راهبرد دای

د.یافزامیب آن یکند و برقدرت تخرمین یعه سنگیاست کفه قضاوت را به نفع شا
بـه  يکاربرديهاگر از روشیدیتوان به بعضمیو مبارزه با آن هاعهیمقاومت در برابر شايبرا
ز اشاره نمود:یر نیشرح ز
ق مقابله با آن.یرات آن و طر، خطیعه پراکنیدرباره شایسخنران
اسـت، در  یعه پراکنـ یاز عناصر آن شایکیکه » یجنگ روان«به نام یس واحد درسیتدر

.ینظامیاز جمله مراکز آموزشیو مراکز آموزشهاه دانشگاهیکل
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و خطرات آن و هاعهیانتشار شايهاحالتهاکه در آنهایر و انواع نقاشیقرار دادن تصاو
د مردم.یعه را نشان داده باشد، در معرض دیج شایوتريهاروش
ک سـطح  یـ جـاد  یمسـئله بـا منظـور ا   يو کـار رو یعه پراکنـ یت دادن به موضوع شـا یاهم
و خطـرات آن بوجـود   هاعهیاز شایکه شناخت کافيآگاه و روشن بطوریاسی، سي، فکریفرهنگ

آزاد.یجمعر وسائل ارتباطیو ساهاات، روزنامهید، با استفاده از نشریآ
يهـا تیـ مقابلـه بـا حـوادث و موقع   يبموقع مردم و ارتش برایآگاه کردن و اطالع رسان

مختلف.
ج شایدگیعه و رسیش درباره منبع شایجستجو و تفتعه.یبه امور عوامل مرو
دولت در روح مردم.يبرایرخواهی، اهتمام و خي، عالقه مندیهن دوستیکاشت نهال م
ن ایـ هاست و جنگ، چـرا کـ  یات در مورد سیفتن و ساختن فکاهجستن از جوك گيدور

کند.میاست که دشمن از آن استفاده یعه پراکنیشايهااز روشیکی
ر حالـت  ییـ ز تغیـ نیشـود و گـاه  مـی ظاهر يبه صورت اعمال آشکارین رفتار خصمانه گاهیا

ن ید بارزتریکند. شامیروز بیقاعده و استثنائیدهد و به اشکال گفتار و رفتار خالف عادت و بمی
دارد و يشـتر ینکـه اثـر آنهـا دوام ب   یت مردم سروکار دارند، به خـاطر ا یآنها باشند که با امنهاعهیشا

و یو اجتمـاع يژه در امـور اقتصـاد  یـ آنها بـه و یان زندگیدارد و در جرمینگه یمردم را در نگران
خـود نگـران باشـند و    یو اجتمـاع يتصـاد ت اقیکـه از وضـع  مـی گـذارد. مرد میيادیر زیتأثیتیامن

شرکت کنند. طبقات مختلف یو اجتماعياقتصاديهاتیستند در فعالین نکنند، قادر نیاحساس تأم
شـوند و  مـی متـأثر  یو اجتمـاع ين اقتصـاد یو عـدم وجـود تـأم   ین نگرانیاز ایک به نوعیمردم هر

قـرار  یت خطرنـاک یشـده و در وضـع  جامعه دچـار رکـود  یتیو امنیو اجتماعياقتصاديهاتیفعال
اســتوار و يهــاهیــالزم نبــوده و پاياریکــه از درك و هوشــیژه در جــوامعیــخواهــد گرفــت، بــه و

ندارند.يو معنویاجتماعيهان و ارزشیت، دیدر امنمیمحک
ر کوتاه و بلند مدت آن بر ذهن افراد و یعه ساز و تأثیعوامل شايریگیپيبرایقانونيهاضعف

ت بـر آن  یکند که به هر نحـو جامـه مشـروع   میل یقدرتمند تبدايهعه را به حربیز شاینمیعموافکار
گذارد.میبرجا نیینفعان را به هدف مطلوب رسانده و ردپايشود و ذمیپوشانده 



85..........................................................................................................اجتماعی در مهندسی شایعهعوامل
یدر جنـگ روانـ  ین اسلحه کشـتار جمعـ  یبه عنوان خطرناك تریعه پراکنیزه شاین انگیبه هم
عه را یباشـد. شـا  مـی ر یمـردم و اشـخاص و جوامـع انکارناپـذ    ير آن رویتـأث را یشود، زمیمحسوب 

ق یه دشمن بوده و از طریتسلط بر روحين سالح برایند بهتریگومینامند و مییعصب جنگ روان
توان نبض جامعه را در دست گرفت.میآن 

ن یـ در ايادیـ ز اصـول ز یـ مـا ن میاسالیخیعه در فرهنگ تاریر سالح شایاز تأثيریجلوگيبرا
گردد. میعه یاز سالح شایناشیاز صدمات روحيریشگیت آنها موجب پینه ذکر شده که رعایزم

ا یـ ن انسان سـاز  یعه، مؤدب شدن به آداب کتاب مبیه در تقابل با شاین روش و توصیگمان، بهتریب
م است.یهمانا قرآن کر

م، خداوند امـر کـرده اسـت کـه     یند: در قرآن کریفرمامیه و آله یاهللا علیامبر اکرم صلیپ
.11و 10ات یسوره القلم آ» مٍینٍ، همازٍ مشّاء بِنَمیوال تُطع کُلَّ حلَّاف مهِ«

خورنـد  میيم (به دروغ) سوگندیاز منافقان دون را که دايو تو هرگز اطاعت مکن احد
ند.ینمامیینیو سخن چیب جوئیم عیو دا

ـق    یها الَّذیا أی«د یفرمامین امر یمسلمبه 6ه یو در سوره حجرات آکُـم فاس ـاءنُو إن جنَ ام
فَتَب اءبوا علینُوا أن تُصیبِنَبحفَتُص اً بِجِهالَهوا قَومم   یبلـتُم نـادـا فَعیمؤمنـان عـالم هرگـاه فاسـق    يا» نَیم

از یفاسـق ینـ ید مبـادا بـه سـخن چ   یـ ق کنیرامون آن تحقید تا) پیق نکنیشما آورد (تصديبرايخبر
است).میه پند مهین آید (درایمان گردید و از کرده خود سخت پشیبرسانیرنجمیبه قوینادان

ق، طـرق  یعات و رد آن و محاصـره آن بـا حقـا   یو عالوه بر آن در مورد نقش خبر در جنگ شا
وجود دارد از جمله:هاعهیکنترل شايز براینيگرید

آنهـا  ياریو هشـ یزان آگـاه یـ بـاالبردن م يمسـلح بـرا  يروهـا ینان به نیه کردن و اطمیتک
دشمن.يهاعهیت از آنها در برابر شایو حمایو ممانعتیوانجام اقدامات حفاظت

عه یاقــدامات ضدشــايت و تصــدیاز فرمانــدهان در مســؤوليادیــشــرکت دادن تعــداد ز
عات مسـموم  یشـا دشمن ازپخش یقیان هدف و منظور حقیبيبرايخبريهاق رسانهیاز طریپراکن

مسلح.يروهاین کارکنان نیژه دربین مردم به ویومغرضانه ب
 (ص) بنوا عل«د: یفرمانمیصبر و پنهان کردن : رسول اکرمستعقضا حوائجکم بالصـبر و  یا

رد. (نهج الفصاحه)یتان از صبر و کتمان کمک بگیازهایرفع نيبرا» الکتمان
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مضر محفوظ نگـه  يهاعهیارانشان را از شای(ص)اکرمامبر یبود که پیئهان روشین از مهمتریا
ن یکـرد. هـم چنـ   مـی ت یآنها را حمايچون حصاریواتحاد داخلیز روش هم بستگیداشتند و نمی

عات را در نطفه خفه کرد قبـل  یل آنها را باطل و شاید دالیدارد که بامیان یعات بیروش مقابله با شا
ر بگذارند.یمردم تأثينکه رویاز ا

هـا عهین شایشرفت کرده است و مروجیبا جلو رفتن زمان پیعه پراکنید که شایس روشن گردپ
اسـت  هـا ست: هر دو آنها هدفشان کشتن روح انسانین مواد مخدر کمتر نیامروز خطرشان از مروج

بـر  و تسـلط  هاعهیاال بالحق). پس بر ما مبارزه با شاهاکه خداوند آنرا حرام کرده است(حرم اهللا قتل
در موقـع لـزوم   یله پخش اخبار موضـوع یمردم، بوسيآرايو آزادییقت گویق حقین امر از طریا

واجب است.

گیري:نتیجه
رد یـ مختلـف مـورد مداقـه قـرار گ    يد از منظرهایعه بایع شاید و توزیتوليهابا نگرش به سامانه

پخـش  يهـا تیـ بـا فعال ییواریـ رويبـرا یو قـانون میمطابق با اصول و ضوابط علید تالش منطقیبا
د.یعه توسط دشمن شکل داده و اقدامات مناسب را اجرا نمایشا

اسـت کـه بـه منظـور مقابلـه بـا       یعه از جمله اقـدامات یضدشایو ساماندهیات روانیعملياجرا
رد.یگمی، خرابکار و برانداز مورد استفاده قرار    یاسیو دستجات سهات دشمن، گروهیفعال

ب یکرد که امکان هرگونـه آسـ  يزیر و برنامه ریتدبايهد به گونیباهاتینوع فعالنیمرتبط با ا
گردد که تحقق اهـداف دشـمن را   یطراحايهات مقابله به گونیعمليو اجراینیش بید را پیو تهد

ل دهـد. اقشـار مختلـف جامعـه همـواره در      یـ از آن را به حداقل ممکن تقلیناشيمسدود و ضررها
عه را یرات متأثر از شایتواند تأثمیمیعه بوده و افکار عمویاز شایناشيهابیوآسهامعرض چالش

ون جامعـه در برابـر   یناسـ ین،  واکسیـ فـرود آورد. بنـابر ا  یاجتمـاع -یاسـ یمختلـف س يبر ساختارها
، یسـاختگ يهـا امیـ پيلـه، القـا  ی، مکـر و ح ییرنـگ، دروغ گـو  یل نیـ عه از قبیمختلف شـا يابزارها

ن اطالعـات را از  یکه کمتریفیطيریمختلف، همراه با بکارگيهااز ابزاريمندبا بهرهيمستندساز
رد.یمورد توجه قرار گیستیبس مهم است که ابعاد مختلف آن باياهداف دشمن دارند کار
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