
 

 

 
 
 
 
 
 

کارهایمقابلهباآنازنگاهقرآنگیریشایعهوراههایشکلزمینه
Rumor formation and Conflict strategies from Quranic Viewpoint 
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چکیده:
آید  های اجتماعی به حساب می ترین پدیده شایعه، از مهم

که همواره به عنوان نوعی تاکتیک تبلیغاتی مورد استفاده 
ویژه جوامع  گیرد. ضرورت آشنایی افراد جامعه، به قرار می

ای است که قرآن بارها در  دینی با موضوع شایعه به اندازه
ان و تحلیل خالل آیاتش به آن اشاره کرده است. بی

کار  گیری شایعات از یک سو و ارائه راه های شکل زمینه
جهت مدیریت این آسیب مخرب از دیگر سو، رویکرد 

 متکاملی است که قرآن به آن دارد.

امروزه  آنکهتوجه به قدرت تخریب شایعات و آثار شوم 
آن را به سالحی قدرتمند برای انحالل و شکست 

نظام مقدس جمهوری های اجتماعی و از جمله  نظام
کند تا با نگاهی نو و از  اسالمی تبدیل کرده، ایجاب می

بخش وحی به بازخوانی و بررسی این  منظر آیات حیات
 آسیب اجتماعی پرداخته شود.
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 Abstract: 

The rumor is accounted as the most important 
social phenomena that is used as some kind of 

promotional tactics. The necessity of getting 

people acquaintance with the subject of the 

rumor, especially in religious communities is 

so much that the Qur'an has mentioned many 

times during the verses. Expression and 

analysis of the field of the formation of the 

rumors from one hand and presentation the 
strategy to the management of the malicious 

damage on other hand, is an advanced 

approach that the Qur'an precedes to it. 

 Paying attention to the power of 

destruction of rumors and its ominous influxy 

nowadays transforms it to a powerful weapon 

for the dissolution and failure of the social 

systems, including the holy Islamic Republic of 

Iran. this requires takeing a new look and from 

the perspective of resuscitative verses afflatus 

paid recall and study this social damage. 
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مقدمه

 قرآن کتاب هدایتی است که شفابخش آحاد بشر بوده

و در راستای نیل جامعه انسانی به کمال اخالقی، 

های تکامل را در پیش پای انسان  استوارترین راه

های  های مؤثر مذکور، طرح آسیب نهد. از راه می

های مقابله با آن است. در  فردی و اجتماعی و بیان راه

ها و دردهای  این میان، موضوع شایعه ازجمله آسیب

که از قدمت بسیاری  گیر جوامع بشری بودهدامن

برخوردار است؛ به طوری که در طول تاریخ، 

خصوص در تاریخ ادیان الهی توسط باطل پیشگان  به

و متجاوزان به حریم انسانیت بر ضد انبیای الهی به 

 طور فراوان مورد استفاده قرار گرفته است.

شایعه معموالً در ارتباطات کالمی، خواسته یا 

آید و به  ناآگاهانه به وجود میناخواسته و آگاهانه یا 

عنوان یکی از ابزارهای پنهان تبلیغ از طریق 

تأثیرگذاری بر افکار عمومی، قادر است افکار را به 

سمت و سوی اهداف شایعه سازان سـوق داده و 

جهت نیل به اهداف نامشروع بسیج نمایند و آثار 

های مختلف سیاسی، اقتصادی،  ناگواری را در حوزه

، اخالقی، نظامی و امنیتی بر پیکره جوامع اعتقادی

بشری فرود آورد. در این میان، سؤال اساسی این 

است که قرآن به عنوان یکی از منابع دین مبین اسالم 

گری و جاودانگی برخوردار  که از جامعیت، هدایت

است، در ارتباط با آسیب اجتماعی مذکور چه 

ر مقابله هایی د موضعی اتخاذ کرده و چه دستورالعمل

با آن ارائه کرده است؟ پژوهش حاضر تالشی در 

ال مهم فوق است که با تأمل ئوگویی به سجهت پاسخ

 در آیات نورانی قرآن، به انجام رسیده است.
 

تعریفلغویشایعه

 ای عربی و در اصل اسم فاعل از ریشه واژه« شایعه»

بوده و در منابع لغوی، غالباً به معنای انتشار و « شَیَعَ» 

 :4141آشکار کردن آمده است)جوهری فارابی، 

؛ فیروزآبادی، 7/257 :4141منظور،      ؛ ابن2/959

برای بیان در انتهای آن « ۀـ»( که حرف 2/77: 4142

 است.« وحدت»

را « تقویت نمودن»شناسان معنـای  ای از لغت عده

: 4124فارس،  اند)ابن این واژه ذکر کرده نیز برای

اهل لغت  .(271: 4141و راغب اصفهانی،  4/735

تقویت »، معنـای «انتشار دادن»عالوه بر معنـای 

اند، اما  ذکر کرده« شَیَعَ»را نیـز برای ماده « نمودن

را در انتشار کمی یک خبر « تقویت»توان معنای  می

 نیز مورد مالحظه قرار داد.

هایی همسو  جستاری در آیات قرآن کریم، واژهبا 

جمله  شود؛ از یافت می« شَیَعَ»و قریب المعنی با ماده 

به معنای انتشار  ( که در منابع لغوی13نساء/)ال«ذَیَعَ»

؛ 4/733: 4141.)فراهیدی، چیزی آمده است

« رَجَفَ»واژه ( 733 /4: 4147مصطفوی، 

ر دروغ و ( نیـز به معنای پخش اخبـا74)االحزاب/

اشاعه باطل و در سایه آن مردم را دچار اضطراب 

؛ 1/414 :4124طبرسی، کردن نیز آمده است.)

 (47/314: 4394طباطبایی، 

 

تعریفاصطالحیشایعه

در رابطه با معنای اصطالحی شایعه در حوزه علوم 

شناسی، تعاریف در دو دسته قابل  اجتماعی و جامعه

 تقسیم هستند:

 اول  شایعه عبارت از اخبار منتشر که ایندسته

شده است؛ بر این اساس شایعه یک موضوع خاص 

گمانی است که بدون شواهد مطمئن، از فردی به فرد 

دیگر به صورت شفاهی و برای باور بین دیگران 
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؛ کاپفر، 9: 4372شود)آل پُورت و پستمن،  منتقل می

 .(254: 4375؛ کوئن، 45: 4314

تشارفرآیند شایعه عبارت از دستهدوم، ن  اخبار  ا

معیار معتبری جهت سنجش  آنکهاست بدون 

؛ 327 :4375صحت و سقم آن موجود باشد)بیرو، 

 .(377 :4377آقابخشی، 

 با توجه به مطالب فوق، نکات ذیل قابل توجه است:

 کند. شایعه در روابط میان فردی ظهور پیدا می -4

شایعه یک کار فردی نیست؛ بلکه عملی  -2

آید که در آن اخبار، دهان به  حساب می بهجمعی 

د.نشو دهان توسط افراد جامعه نقل گشته و پخش می

شایعه با هدف باورپذیری نزد دیگران و تأثیر  -3

 شود. بر افکار عمومی طراحی می

شواهدی برای تشخیص و تأیید صحت یا  -1

 سقم شایعه نزد مخاطبان وجود ندارد.

ت که موضوعش های شایعه آن اس از ویژگی -5

باید خاص و مهم باشد؛ در غیر این صورت قابلیت 

دهان به دهان گشتن و تبدیل شدن به یک شایعه را 

 نداشته و افراد هیچ اعتنایی به آن نخواهند داشت.

گیرد که مخاطبان  شایعه، زمانی شکل می -7 

شایعه نسبت به موضوع شایعه، در فقر اطالعاتی، 

بدیهی است که اگر افراد  گمان و تردید به سر برند.

از واقعیت امور آگاه باشند، شایعه دیگر قادر نخواهد 

بود که در اذهان مردم جامعه رسوخ کرده و انگیزه 

 برای نقل و انتشار شایعه ایجاد نماید.آنها  الزم را در

 

گیریشایعههایمؤثرشکلزمینه

ای، برای پیدایی و پایایی خود، نیازمند  هر پدیده

ها و بسترهایی است و شایعه به عنوان یک  زمینه

پدیده اجتماعی از این قاعده مستثنی نیست. 

 اند از: هایی که در تولید شایعه مؤثر است عبارت زمینه

اهمیتوابهام

موضوع شایعه باید از اهمیت و برجستگی برخوردار 

باشد تا بتواند قابلیت دهان به دهان شدن، تکرار و 

باشد. از سوی دیگر اگر حقایق در انتقال را داشته 

ارتباط با اخبار و موضوعاتی که برای افراد جامعه 

ای از ابهام، پوشیده بماند  حائز اهمیت است، در هاله

و مردم جامعه به حقیقت اخبار، آگاهی نداشته باشند، 

در این شرایط زمینه برای پدید آمدن شایعات مناسب 

این بدان  .(15: )آل پُورت و پستمن، همانخواهد بود

دلیل است که مردم جامعه به دنبال کسب اخبار و 

اطالعات صحیح نسبت به موضوعات با اهمیت خود 

هستند، اما اخبار و اطالعات موثقی در اختیار ندارند؛ 

رو هر خبری که بتواند آنان را از حالت ابهام  ازاین

 دهند. رهایی بخشد، به سرعت پذیرفته و انتشار می

اهمیت و ابهام دو زمینه اساسی در عنصر 

را در آنها  توان گیری شایعات هستند و می شکل

گیری تمام مصادیق شایعات مورد بررسی قرار  شکل

گیری شایعه شهادت  داد. به عنوان نمونه در شکل

پیامبر اکرم)ص( در جنگ احد عنصر اهمیت و ابهام، 

نقش مهمی داشته است. موضوع این شایعه، شهادت 

جامعه اسالمی و فرمانده سپاه اسالم است که  رهبر

 ای دارد.  اهمیت ویژه

هنگامی که شخصی از کفار به نام عبداهلل بن 

قمیئه سنگی بر پیشانی مبارک پیامبراسالم زده و آن 

حضرت را مجروح کرد، به بلندی چنین فریاد کشید: 

این خبر کذب در مدت زمانـی « محمد را کشتم.»

قمیئه و دیگر کفار در میدان نبرد  نناچیـز، از سوی اب

 :4121؛ سیوطی، 4/234 :4141)واقدی، انتشار یافت

به محض آگاهی از این خبر به مسلمانان نیز  .(1/17

نسبت به این خبر در حالت ابهام و بی  آنکهعلت 

 بردند، به سرعت به نقل و تکرار آن  اطالعی به سر می



8131بهاروتابستانل،اوّشمارهاول،سالدینیشناسیمطالعاتروشدوفصلنامه880
 

 به طرق مختلف پرداختند. 

اند که در هیاهوی جنگ احد  مفسران آورده

گفتند  ای از مسلمانان پس از دریافت این خبر، می عده

شد؛ گروهی نیز  که اگر محمد پیامبر بود، کشته نمی

گفتند که اگر محمد کشته شده باشد باید  می

ابی فرستاد تا برای ما از  ای به سوی عبداهلل بن فرستاده

فتند که اگر گ ابوسفیان امان بخواهد؛ بعضی از آنان می

محمد کشته شده باشد باید به دین اول خود 

بازگردیم و برخی نیز در صورت کشته شدن آن 

حضرت، از پایداری و مقاومت در برابر دشمنان 

 :؛ طبرسی، همان7/444 :4127)طبری، گفتند سخن می

این تعابیر، حکایت  .(2/443 :4124؛ بروسی، 2/145

از آن دارد که مسلمانان بر اثر فشار ناشی از ناآگاهی 

نوعی  خویش، ناخواسته این خبر را انتشار داده و به

سعی کردند از صحت و سقم شایعه توسط دیگران 

 اطالع پیدا کنند.

در تاریخ اسالم نیز هرجا که اهمیت و ابهام در 

اند.  تهموضوعی قطعی بوده، شایعات نیز شکل گرف

شایعه کشته شدن عثمان بن عفان، نماینده پیامبر 

اکرم)ص( به دست سران قریش در جریان صلح 

)ابن هشام، ای آشکار در این زمینه است حدیبیه، نمونه

 .(334و  3/329 :4355
 

فقدانیاضعفایمان

هایی  آید زمینه اقدام افراد و گروه از آیات قرآن برمی

آورند،  بار کذب روی میکه به طراحی سخنان و اخ

 بهره بودن از نور ایمان نیست. چیزی جز بی

پردازی کفار عصر  قرآن کریم پس از اشاره به شایعه 

پیامبراکرم که ایشان را متهم به تلقی قرآن از مصدر 

إنّما یفتری الکذب ﴿فرماید:  کردند، می غیروحیانی می

 (445)النحل/﴾الذین الیومنون بآیات اهلل و اولئک هم الکاذبون

به اکاذیب منافقان که  "افک"همچنین در شایعه 

 ،انتشار یافت واسطه مسلمانان ضعیف االیمان

یعظکم اهلل أن تعودوا لمثله ابداً إن کنتم ﴿ فرماید: می

 (47)النور/ ﴾مؤمنین

فاجتنبوا الکذب »فرمایند:  نیز می )ع( علی حضرت

 (431تا:  )سید رضی، بی«فانه مجانب االیمان
 

کینهوعداوت

کینه، نوعی از دشمنی است که فرد آن را در دل پنهان 

آید  دارد؛ اما عداوت که ثمره آن است، زمانی پدید می

که کینه و حقد در انسان شدت یافته و خزانه دل از 

محافظت آن عاجز شود و فرد کینه خود را در اعمال 

هر  اصوالً .(244: 4311)نراقی، و رفتارش آشکار کند

در درون انسان از کینه و حقد وجود دارد، به  چهآن 

ناچار بخشی از آن در ظاهر اعمال و سخنان او، بروز 

 خواهد یافت.

ما اضمر احد شیئاً اال »فرماید:  حضرت علی می

)سید رضی، «ها و صفحات وجهه ظهر فی فلتات لسان

 (255همان: 

چنین افرادی، جهت کسب آرامش به طرق 

هایی که  زدن به افراد و گروهگوناگون درصدد ضربه 

آیند.  شان شده است، برمی رفتار آنان، سبب ناراحتی

نویسد:  یکی از صاحب نظران در این زمینه می

تواند  جویانه، می ها و مقاصد غیرمنطقی و کینه انگیزه»

عامل اصلی تولید و پردازش و شیوع بعضی از 

اساس در سطوح محدود یا گسترده باشد.  شایعات بی

پردازی با اهداف  سازی و شایعه ئله شایعهمس

توزانه و تخریب شخصیت حقیقی و حقوقی  کینه

ای طوالنی  ها، نهادها وکشورها، سابقه افراد، جمعیت

داشته و با تاریخ زندگی اجتماعی انسان همراه است. 

در واقع یکی از ابزار مهم دشمن در تخطئه و تخریب 
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« شیوه است. رقیب و طرف مقابل، استفاده از همین

 (29: 4375افروز، )

سازی منافقان در  توان به شایعه در این ارتباط می

صدر اسالم اشاره کرد؛ اعضای حزب نفاق، کینه و 

عداوت شدیدی نسبت به اسالم و مسلمانان داشتند. 

علت این کینه و عداوت آن بود که تا قبل از هجرت 

پیامبر اسالم به مدینه، قرار بر این بود که عبداهلل بن 

ایجاد صلح میان دو قبیله  با -بزرگ منافقان–ابی 

اوس و خزرج، خود را فرمانروای مدینه کند؛ اما با 

ورود آن حضرت به مدینه و ایجاد پیمان اخوت، 

موضوع ریاست عبداهلل بن ابی، خود به خود فراموش 

شد. این امر به شدت، بذر کینه و عداوت را در دل 

)مجلسی، وی و یارانش نسبت به مسلمانان کاشت

4143: 49/441). 

 فرماید:  قرآن نیز در رابطه با ایشان می

قد بدت البغضاء من افواههم و ماتخفی فی ﴿

منافقان به دلیل قدرت  (441عمران/)آل﴾صدورهم اکبر

و سیطره حکومت اسالمی، قادر به درگیری مسلحانه 

با مسلمانان نبودند؛ لذا به انتشار اخبار کذب جهت 

 تضعیف نظام اسالمی پرداختند.
 

تأخیردراطالعرسانی

اساس،  افتد که افرادی با انتشار اخبار بی گاه اتفاق می

کنند، اما از سوی  افکار جامعه را به خود مشغول می

العملی مناسب  ها و مسئوالن، عکس اشخاص، گروه

رسانی دقیق و تکذیـب آن اخبار بی  در جهت اطالع

پذیرد؛ این تأخیر در اطالع رسانی  اساس صورت نمی

سبب باورپذیری نزد مخاطبان و افراد جامعه و در 

 شود. گیری شایعه می نتیجه شکل

گذشت، در جنگ احد، خبر شهادت  نکهاچن

پیامبر اسالم توسط یکی از کفار در میدان نبرد انتشار 

یافت، مسلم است که این شایعه تا مدتی از سوی 

کس تکذیب نشد؛ چراکه تکذیب آن در موقعیتی  هیچ

نشینی و فرار  ان سپاه اسالم در حال عقبکه رزمندگ

فایده بود، بلکه کفار را  از میدان نبرد بودند، نه تنها بی

به حمله گسترده و پایان دادن به کار پیامبر و 

کرد. حتی هنگامی که یکی از  مسلمانان تشویق می

مسلمانان به نام کعب بن مالک، پیامبر اسالم را در 

صدد تکذیب شایعه برآمد، میدان نبرد زنده یافته و در

پیامبر او را در آن موقعیت حساس، از این عمل باز 

 .(2/391 :4127داشت)آلوسی بغدادی، 

 

عدمارزیابیصحیح

شوند، با توجه به  وقتی افراد با شایعه مواجه می

های شخصیتی خود، آن را مورد ارزیابی قرار  ویژگی

دارند و ناآگاه دهند. افرادی که شخصیتی زودباور  می

و از قدرت ارزیابی صحیح و تفحص اخبار و 

گونه تحقیق، به  بهره هستند، بدون هیچ ها، بی گزارش

در این رابطه یکی شوند.  سرعت از آن شایعه متأثر می

شایعات »بیان داشته است: از دانشمندان به نام دمستر 

های تقلبی هستند که گروهی مردم  همچون اسکناس

های  پردازند، اما انسان آن میمجرم و تبهکار به چاپ 

شریف و بزرگوار، ناآگاهانه به پخش و مبادله آن 

( این در حالی است 15: 4317)صویان، «پردازند. می

 فرماید: که قرآن در ارتباط با صفات اهل ایمان می

 (55)القصص/  ﴾وَ إِذا سَمِعُوا اللَغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴿

کمک در غزوه بدر صغری، ابوسفیان به 

جاسوسان خود با نشر اخبار کذب در میان رزمندگان 

اسالم، قصد داشت مانع از حضور آنان در میدان 

ای از  نبـرد شـود. اقـدام ابوسفیـان سبـب شد عده

مسلمانان بدون علم و آگاهی، از این شایعات تأثیر 

 :هشام، همان پذیرفته و به پخش آن اقدام نمایند. )ابن
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و  1/17 :4144موسوی سبزواری، ؛  222و  3/224

  فرماید: ( قرآن در این مورد می5/24 :طباطبایی، همان

وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ ﴿

لَوْ رَدُوهُ إِلَی الرَسُولِ وَ إِلی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ 

هُمْ وَ لَوْ ال فَضْلُ اللَهِ عَلَیکمْ وَ الَذینَ یسْتَنْبِطُونَهُ مِنْ

 (38)النساء/  ﴾رَحْمَتُهُ الَتَبَعْتُمُ الّشَیطانَ إِالَ قَلیالً

آنها  و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به

سازند در حالی  برسد، )بدون تحقیق(، آن را شایع می

که قدرت  -که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان

های مسائل  بازگردانند، از ریشه -ارندتشخیص کافی د

آگاه خواهند شد؛ و اگر فضل و رحمت خدا بر شما 

نبود، جز عدّه کمی، همگی از شیطان پیروی 

 .شدید( کردید )و گمراه می می

 

تحصیلاطمینان

انسان فطرتاً موجودی جستجوگر و طالب دانستن 

است و تا زمانی که کنجکاوی او ارضاء نشود و به 

کشد. در  اطمینان نرسد، از تالش دست نمیحالت 

شنوند که  که افراد، شایعاتی را می غالب موارد هنگامی

از صحت آن اطالع ندارند، فشار روحـی و روانـی 

شوند و به دنبال بررسی  بسیاری را متحمـل می

صحت و سقم شایعه به واسطه پرس و جو از دیگران 

به  ای که خطاب هستند. قرآن در جریان شایعه

اند  مسلمانانی که به انتشار این شایعه پرداخته

إِذْ تَلَّقَوْنَهُ بِأَلْسِنَتِکمْ وَ تَّقُولُونَ بِأَفْواهِکمْ ما ﴿فرماید: می

﴾لَیسَ لَکمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَیناً وَ هُوَ عِنْدَ اللَهِ عَظیمٌ

(81)النور/

، ﴾متّقولون بافواهکم ما لیس لکم به عل﴿عبارت 

حاکی از این است که مسلمانان وقتی این تهمت را از 

کردند، نسبت به صحت  زبان یکدیگر گرفته و نقل می

و سقم این خبر اطمینان نداشتند. آنان پس از دریافت 

پردازند؛ البته نه بدان جهت که  این خبر به نقل آن می

ابی و منافقان را در نیل  با انتشار این خبر، عبداهلل بن

هداف شومشان یاری کنند، بلکه برای آنکه به ا

اطالعات صحیح را از دیگران در مورد درستی یا 

نادرستی این خبر کسب کنند و به واقعیت امر آگاه 

 شوند. در حقیقت آنان در پی کسب اطمینان از 

صحت یا سقم این خبر و رهایی از فشار و رنج 

اطالعی خود بودند؛ اما ناخودآگاه به  حاصل از بی

 تر آن دامن زدند.انتشار بیش

 

اهدافشایعهسازان

بدیهی است هراندازه که تأثیر شایعه بر افکار عمومی 

تر باشد، وصول به اهداف مورد نظر، جامعه بیش

های  تر خواهد بود. اهداف و انگیزه تر و سریع آسان

پردازان عبارت است از: شایعه


ترورشخصیت

بررسی آیات قرآن، گویای آن است که استفاده از 

شایعه با هدف متزلزل نمودن منزلت اجتماعی انبیای 

یکی از کارآمدترین ترفندهای  الهی، به عنوان 

دشمنان، مطرح بوده است؛ قرآن در ارتباط با این 

 فرماید: موضوع می

قالُوا  کذلِک ما أَتَی الَذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِالَ﴿

 (52)الذاریات/ ﴾ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ

کفرپیشگان با نسبت دادن اتهاماتی چون سحر، 

جنون، کهانت و... به انبیای الهی و انتشار آن در 

جامعه، قصد داشتند شخصیت انبیای الهی را مورد 

دار  هجوم قرار داده و تخریب نمایند و با جریحه

شان پراکنده ساختن حیثیت آنان، مردم را از اطراف

 .(7/499: )طبرسی، همانکنند
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ای که توسط منافقان شکل گرفت  همچنین شایعه

و اقدامات معاویه در زمان خالفتش در جهت ترور 

)شریف کاشانی، شخصیت امام علی از این قبیل است

 .(2/433: 4913؛ امین، 1/117 :4123

 

القایخوفووحشت

خود از نوعی به طور کلی انسان نیاز دارد در زندگی 

امنیت و آرامش بهره مند باشد؛ تا در سایه آن بدون 

ای به تالش جهت نیل به اهدافش  هیچ دغدغه

سازان با تولید اخبار  بپردازد. در این میان، شایعه

آور و القای خوف و وحشت، روح و روان  اضطراب

کنند. قرآن کریم در رابطه با  انسان را آشفته می

و ایادی او در غزوه سازی ابوسفیان  شایعه

 فرماید: األسد می حمراء

الَذینَ قالَ لَهُمُ النَاسُ إِنَ النَاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکمْ ﴿

فَاخّْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إیماناً وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَهُ وَ نِعْمَ 

 (473عمران/  )آل ﴾الْوَکیلُ

در این آیه، انگیزه ابوسفیان و جاسوسانش از 

انتشار شایعات در میان رزمندگان سپاه اسالم، تولید و 

: طبرسی، همانشده است) القای خوف و وحشت بیان

عاشور  ابن .(9/37 :همانو موسوی سبزواری،  2/154

خواستند که در میان  آنان می»نویسد:  در این رابطه می

مسلمانان ایجاد ترس و نگرانی کنند و آنان را از 

« نیتشان )که حضور در میدان نبرد بود( بازدارند.

 (1/479 :تا )بی

دانگیزه همچنین در غزوه تبوک، منافقان با  یجا  ا

خوف و وحشت در میان مسلمانان، به طراحی 

نویسد:  ت پرداختند. طبری در این زمینه میشایعا

منافقان ازجمله ودیعه بن ثابت و مخنثی بن حمیر »

که همراه پیامبر بودند هنگام عزیمت مسلمانان به 

کنید که جنگ با رومیان  گفتند: خیال می تبوک می

بینیم که تمام  مانند جنگ با دیگران است؟! فردا می

ید. منافقان این ا شما اسیر و در ریسمان بسته شده

 :)طبری، همان«گفتند تا آنان را بترسانند. سخنان را می

2/374 ) 

بر این، منافقانی که از رفتن به تبوک  عالوه

خودداری کرده و در مدینه مانده بودند، چنین شایع 

کردند که پیامبر اسالم و یارانش در این جنگ  می

اند که همه هالک  قدر سختی و بال دیده آن

 .(7/399 :همان)سیوطی، اند شده

 

القاییأسوناامیدی

دهد و زندگی او را از  امید، به انسان انگیزه حیات می

بخشد. با توجه به این مسئله  پوچی، رهایی می

کنند که با طراحی شایعات  سازان سعی می شایعه

گوناگون، روح یأس و ناامیدی را در کالبد جامعه 

دمیده و از مجرای شایعات به اهداف خود دست 

 یابند. 

شایعه شهادت در جنگ احد هنگامی که کفار 

پیامبر اکرم)ص( را فریاد زدند، انگیزه آنان از این 

اقدام، ایجاد روح یأس و ناامیدی در میان رزمندگان 

اسالم بود که در این نقشه تا حدود بسیاری نیز موفق 

شدند؛ به این علت است که پس از آگاهی مسلمانان 

از این خبر، تزلزل عجیبی بر آنان حاکم شده و به 

و اندوه ناشی از آن، به شدت دچار ضعف علت غم 

 .(1/437 :4123)رشیدرضا، و ناامیدی شدند

که اکثریت آنان دست از جنگ کشیده و  به طوری

فرار کردند و عده ای نیز به کوه پناه برده و برخی نیز 

به مدینه بازگشته و تا سه روز خود را پنهان 

 .(4/234 :)واقدی، هماننمودند
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 فریبافکارعمومی

گاه دشمنان با استفاده از پخش اخبار کذب، سعی 

کنند که با فریب افکار عمومی، آن را به سمت و  می

سوی مورد نظر خود سوق داده و از توجه به مسائل 

 با اهمیت و ضروری منحرف سازند.

منافقان در جریان جنگ احزاب با دیدن عظمت 

های  سپاه احزاب، دچار وحشت شده بودند و وعده

سولش را مبنی بر غلبه بر دشمنان، سخنی خدا و ر

خدا »دروغ و باطل تلقی کرده و چنین شایـع کردند: 

های دروغ که هیچ حقیقتی  و رسولش جز وعده

 (24/277 :4144)زحیلی، « اند. ندارند وعده ای نداده

 فرماید: قرآن در این رابطه می

مْ مَرَضٌ ما وَ إِذْ یّقُولُ الْمُنافِّقُونَ وَ الَذینَ فی قُلُوبِهِ﴿

 (42)االحزاب /  ﴾وَعَدَنَا اللَهُ وَ رَسُولُهُ إِالَ غُرُور

منافقان در شرایط بحرانی و حساس جنگ، این 

های خداوند و  دادند که وعده پندار کذب را شیوع می

رسولش مبنی بر پیروزی مسلمانان حقیقت ندارد؛ 

آنان از طریق ادخال این شبهه به دنبال آن بودند که 

و با ( 7/41 :4143حسینی، مسلمانان را فریب داده )

انحراف افکار عمومی مسلمانان، آنان را از شرکت در 

)فیروزآبادی، همان: جهاد با دشمن منصرف نمایند. 

254) 

کند که در  بررسی تاریخ اسالم نیز آشکار می

موارد بسیاری، از شایعات جهت فریب افکار استفاده 

از شکست نمایندگان شده است. کفار قریش پس 

خویش در بازگرداندن مهاجران مسلمان از حبشه به 

مکه، به ابزار شایعه جهت فریب آنان متوسل شدند. 

 (4/197 :4141ابن اثیر، )

همچنین معاویه جهت ایجاد شک و تردید در 

میان سپاهیان امام حسن و ممانعت آنان از حضور در 

را در  جنگ، عوامل خود را مأمور کرد تا شایعاتی

رابطه با تالش امام حسن برای صلح با معاویه، پخش 

 .(47/12 :4317الحدید، )ابن ابیکنند

 

هایرویارویـیباشایعـاتراه

ها مناسب جهت رویارویی با  آگاهی از روش

های دشمنان، بسیـار حائـز اهمیـت  تهدیدات و توطئه

اسـت؛ در فرازی از نیایش عارفانه امام سجاد آمده 

است:

اللهم صل علی محمد و آله واجعلنی یداً علی من »

ظلمنی و لساناً علی من خاص منی و ظفراً بمن عاندنی 

و هب لی مکراً علی من کایدنی... و تدبیراً علی 

و  442: 4141، الصحیفۀ السجادیۀ الجامعۀ«)عدوک

443) 

ای که در معرض تهدید  بدون شک، جامعه

مسئوالن آن، نتوانند با شایعات قرار دارد و مردم و 

کارهای مناسبی جهت رویارویی با  اندیشی، راه چاره

ناپذیری  این حربه دشمنان برگزینند، صدمات جبران

را متحمل خواهند شد. رویارویـی با شایعـات را 

های پیشگیری و مقابله،  توان در دو محور روش می

 بررسی کرد.

 

هایپیشگیریازانتشارشایعهروش

داییابهامز

رسانی به طبقات و اقشار مختلف مردم جامعه اطالع

های حکومتی، مسئولین و افراد و  توسط دستگاه

نظر، در رابطه با موضوعات مهم و  های صاحب گروه

مبتال به جامعه، نقش مهمی در پیشگیری از تولید و 

اساس دارد؛ زیرا بسیـاری  رواج شایعات و اخبار بی

و فقر اطالعاتی افراد  از شایعـات در بستر ابهام

 گیرند.  جامعه شکل می
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قرآن کریم جهت تبیین مواضع ابهام و آشکار 

سازی کفار زمان  نمودن حقایق در ارتباط با شایعه

بعثت که به پیامبر اکرم)ص( نسبت کهانت و جنون 

فرماید:  کردند، می داده و آن را در جامعه پخش می

 ﴾جنونفذکر فما انت بنعمت ربک بکاهن و ال م﴿

 .(29)الطور/

« نعمت»قرآن در این آیه، پیامبر اسالم را صاحب 

( 7/227 :همانکه همان مقام نبوت است)حسینی، 

 دانسته است. 

شایان ذکر است که تبیین مواضع ابهام، باید با 

سرعت و دقت بسیار انجام شود. سرعت از آن جهت 

که قبل از تولید و انتشار یک شایعه، مردم از حقیقت 

موضوع مطلع بوده و تحت تأثیر آن خبر قرار نگیرند 

و دقت از آن نظر که حقایق به طور کامـل در اختیـار 

گونه نقطه ابهامی در آن  مردم جامعه قرار بگیرد و هیچ

موجود نباشد تا مبادا دشمنان از آن مواضع ابهام، 

 جهت تولید و انتشار شایعات خویش بهره ببرند.
 

شخیصارجاعخبربهاهلت

هایی در سطح جامعه  هنگامی که اخبار و گزارش

شود، هیچ فرد یا گروهی حق ندارد که  مطرح می

را پذیرفته و انتشار دهد و ناقل آنها  بدون مدرک،

مستند دیگران شود؛ بلکه وظیفه دارند که  سخنان غیر

ها، از خود حاالت  در برخورد با اخبار و گزارش

های آنی بروز  ذیباحساسی و هیجانی و تأیید و تک

نداده و جهت اطالع از صحت و سقم اخبار به اهل 

تشخیص که همان مسئولین و منابع آگاه و مطلع 

 .جامعه هستند، رجوع نمایند

افراد جامعه به واسطه رجوع به اهل تشخیص، از  

سازان را نقل  واقعیات مطلع خواهند شد و اکاذیب شایعه

 فرماید: ین رابطه میکنند. قرآن کریم در ا و تکرار نمی

وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ ﴿

لَوْ رَدُوهُ إِلَی الرَسُولِ وَ إِلی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ 

الَذینَ یسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ ال فَضْلُ اللَهِ عَلَیکمْ وَ 

 (13 النساء /) ﴾الَتَبَعْتُمُ الّشَیطانَ إِالَ قَلیالًرَحْمَتُهُ 

االیمان سپاه  این آیه به گروهی از افراد ضعیف

اسالم که در جریان غزوه بدر صغری، آلت دست 

ساز گسترش شایعات  سازان قرار گرفته و زمینه شایعه

عاشور، اند، اشاره کرده )ابن اساس دشمنان شده بی

به « اولی األمر»و  امبر اکرم)ص(( و پی471-1/9 :تا بی

 اند. عنوان اهل تشخیص معرفی شده

 

هاتحقیقوبررسیاخباروگزارش

ها از سوی مخاطبان شایعه، مورد  هنگامی که گزارش

گیرد و افراد برخوردی غیرمتعهدانه با  تحقیق قرار نمی

اخبار داشته و به نقل و تکرار سخنان غیرمستند 

پردازند، قطعاً در این شرایط، عرصه  سازان می شایعه

 جهت پدید آمدن شایعات مساعد خواهد بود. 

کـه بر زبـان  اآنجاز »نویسد:  خلدون می ابن

گویـی آسان است و مردم از پرسش  آوردن گزافـه

ورزنـد  تردید آوران و خرده گیری نقادان غفلـت می

پردازنـد و خـود را به تحقیق  سرایی می و به یاوه

گسلنـد و  رو عنان زبان را می دانند ازاین نیازمند نمی

گذارند و در ورطه  آن را در چراگاه دروغ آزاد می

 (44تا:  بیخلدون، )ابن« برند. فرو می گمراهی

این در حالی است که از نگاه قرآن، اخبار و 

ها نیاز به تحقیق و بررسی داشته و عموم  گزارش

جامعه وظیفه دارند که با بصیرت و هوشیاری و نگاهی 

 را مورد توجه قرار دهند.آنها  نقادانه صحت و سقم

ذی یا أَیهَا﴿ فرماید: قرآن کریم می َ ل وا ا ُ ن َ آم  نانَ 
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ءَکمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَینُوا أَنْ تُصیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ جا 

 (7)الحجرات/ ﴾فَتُصْبِحُوا عَلی ما فَعَلْتُمْ نادِمینَ

 

کنترلزبان

ترین راه انتقال  ترین و طبیعی شکی نیست که مهم

شایعات، زبان است، لذا کنترل زبان، نقش تأثیرگذاری 

 از پیدایش شایعات خواهد داشت.در جلوگیری 

های انسان در قبال زبان، عبارت  لذا از مسئولیت 

است پرهیز از گفتار بدون علم است.

 

 هایمقابلهباانتشارشایعهروش

پس از تولید و انتشار اخبار کذب و شایعات 

 را خنثی کنیم. آنها  اساس، بایستی با اتخاذ تدابیری بی

با شایعات، به این شرح  های مقابله ترین روش مهم

است:

 

 تکذیبشایعه

العملی مناسب برای مقابله با آن  تکذیب شایعه، عکس

است. این روش قادر است سبب ایجاد شک و تردید 

اساس  در مردم جامعه نسبت به حقانیت اخبار بی

سازان شود. با دقت در آیات قرآن نیز متوجه  شایعه

های  گیزهخواهیم شد شایعاتی که دشمنان با ان

اند، مورد  گوناگون به ساخت آن همت گماشته

تکذیب قرار گرفته است؛ واکنش قرآن در ارتباط با 

شایعه جنون پیامبر اکرم)ص(، تکذیـب این شایعه 

 فرماید: است. قرآن می

 (2)القلم/ ﴾ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِک بِمَجْنُونٍ﴿

به  همچنین قرآن شایعه متهم شدن آن حضرت

و کهانت توسط کفار را تکذیب کرده و   شاعری

 فرماید: می

وَ ما هُوَ بِّقَوْلِ شاعِرٍ قَلیالً ما تُؤْمِنُونَ * وَ ال بِّقَوْلِ ﴿

 ﴾* تَنْزیلٌ مِنْ رَبِ الْعالَمین کاهِنٍ قَلیالً ما تَذَکرُونَ

  (14-13)الحاقه/

در تکذیب شایعه، توجه به چهار نکته ضرورت 

 دارد:

 ( تکذیب با صراحت الف

 ( تکذیب مکرر ب

افشاگری، همچون افشاگری قرآن کریم  ج(

 نسبت به ولید بن مغیره که فرمود:

وَ ال تُطِعْ کلَ حَالَفٍ مَهینٍ* هَمَازٍ مَّشَاءٍ بِنَمیمٍ* ﴿

مَنَاعٍ لِلْخَیرِ مُعْتَدٍ أَثیمٍ* عُتُلٍ بَعْدَ ذلِک زَنیمٍ* أَنْ کانَ ذا 

إِذا تُتْلی عَلَیهِ آیاتُنا قالَ أَساطیرُ الْأَوَلینَ*  بَنینَ*مالٍ وَ 

 (44 -47)القلم /  ﴾سَنَسِمُهُ عَلَی الْخُرْطُومِ

در حقیقت قرآن کریم، با این روش، امواج 

ساز برگردانده و  شایعات را به سوی شخص شایعه

ایشان را از موضع تهاجمی به موضع تدافعی کشانده 

ه به شخصیت آن حضرت، از است تا به جای حمل

گر، شخصیت ویران شده خویش دفاع کند)خامه

سازی  افشاگری امام علی نسبت به شایعه .(45: 4312

عمرو عاص بعد از جنگ صفین نیز بر همین اساس 

 .(445 است)سید رضی، همان:

د( زمان: اصوالً زمان مناسب در تکذیب یک 

شایعه، بالفاصله پس از پخش شایعه است؛ زیرا در 

این زمان هنوز امواج شایعات در سطح جامع پراکنده 

تر خواهد  سازی آن آسان نشده و لذا کنتـرل و خنثی

بود. به عنوان مثال، در شایعه شهادت پیامبر اسالم، از 

ه تکذیبی در رابطه با این گون ها هیچ که تا ساعت آنجا

گیرد؛ همین مسئله سبب  شایعه، صورت نمی

گردد و  باورپذیری شایعه، توسط رزمندگان اسالم می

ها، دست از جنگ کشیده  رو تعداد بسیاری از آن ازاین

 گذارند. و پا به فرار می



881 مقابلهباآنازنگاهقرآنگیریشایعهوراهکارهایهایشکلزمینه
 

سازیعلیهدشمناناسالمبررسیشایعه

توان  را نمیتولید و انتشار شایعه علیه دشمنان اسالم 

به عنوان یک راهکار اصلی و همیشگی مورد استفاده 

قرار داد؛ زیرا اوالً ممکـن اسـت دشمنـان بر اثـر 

نمایی  شود به مظلوم شایعاتی که علیه آنان ساخته می

دست زده و از این طریق، افکار عمومی جامعه را 

تحت تأثیر قرار دهند؛ ثانیاً احتمال دارد که مردم 

اعتماد شده و به  سئوالن نظام اسالمی بینسبت به م

دیگر اظهارات آنان به دیده شک و تردید 

اما استفاده از حربه  ،(441 :4377بنگرند)محمودی، 

شایعه علیه دشمنان در یک وضعیت جایز شمرده 

 فرماید: شده و آن در شرایط جنگ است. قرآن می

وَ مِنْ رِباطِ  وَ أَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ﴿

 (10ألنفال/ا) ﴾الْخَیلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَهِ وَ عَدُوَکمْ

هر چیزی است که جنگ و دفاع « قوه»منظور از 

 ( و9/441 :پذیر باشد )طباطبایی، همان با آن امکان

بتوان از طریق آن، جلوی دشمنان خدا و مسلمانان را 

 .(44/217 :شد)طبری، همانسد نمود و بر آنان پیروز 

های  تنها وسایل و ابزارهای جنگی و سالح لذا نه

گیرد، بلکه شامل تمام  مدرن در هر عصر را در برمی

های مادی و معنوی که به نوعی در دفاع برابر  قدرت

دشمنان کاربرد دارد، خواهد شد)مکارم شیرازی، 

علت است که در تفاسیر   این (. به7/222 :4371

ذکر شده است؛ سالح « قوه»متعددی برای مصادیق 

 :4124(، شمشیر و سپر )عیاشی، 4/277 :4142)قمی، 

 :( دژ و قلعه تسخیرناپذیر )سیوطی، همان2/241

 :( یکپارچگی و اعتماد به خدا )طبرسی، همان7/455

( 3/314 :4149(و حتی خضاب سیاه )بحرانی، 1/271

مرحوم از مصادیق این کلمه است. همچنین 

آن توانند هر  رزمندگان می»نویسد:  الغطاء می اشفک

را که برای خوار کردن دشمن نیاز است، به کار  چه

های  گیرند. ماننـد تفنـگ، شمشیر، تیر، سپر، لباس

آهنین، اسب و مرکب، منجنیق، ساخت دژها 

تواند به دشمنان  و...همچنین با فرستادن کسی که می

گونه که   را آن برسد و خبر ضعف یا قدرت مسلمانان

الغطاء،  کاشف.«)برساندآنها  کند، به اقتضا میمصلحت 

4314: 3/375– 373) 

الحرب »پیامبر اکرم)ص(نیز در این رابطه فرمود: 

 .(5/432 :4144حرعاملی، «)، تکلموا بما أردتمۀخدع

 نیز فرمودند:)ع( امام صادق 

لم یرخص فی شیء من الکذب اال فی ثالث »

یرید به االصالح و الرجل یقول فی  الرجل یقول القول

و الرجل یحدث امراته و المرأه تحدث  الحرب

 (72/253 :مجلسی، همان)«ها زوج

توان به جنگ احزاب  در ارتباط با این مسئله، می

استشهاد نمود. در این جنگ کفار و یهودیان 

قریظه با هدف نابودی اسالم، متحد شده و با  بنی

حدود یک ماه شهر فراهم آوردن لشگری عظیم، 

مدینه را محاصره کرده بودند. اگرچه شرایط ظاهری 

همه به نفع دشمنان اسالم بود، اما در نهایت این 

ترین  جنگ با پیروزی مسلمانان پایان یافت. از مهم

عوامل شکست سپاه احزاب، در هم شکسته شدن 

اتحاد کفار و یهودیان و ایجاد اختالف در میان آنان 

نام نعیم بن مسعود بود. نعیم بن توسط فردی به 

مسعود با رد و بدل کردن اخبار کذب میان سران کفار 

قریظه، توانست ایشان را به یکدیگر  و رهبران بنی

بدبین کرده و زمینه اختالف و جدایی آنان را فراهم 

آورد. نعیم بن مسعود قبل از اقدام، اجازه چنین 

 :اقدی، همانحرکتی را از پیامبر اسالم گرفته بود. )و

2/113 – 114)  
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 مجازاتشایعهسازان

بخش اسالم که جامع جمیع مسائل  قوانین نجات

سازان را از آن جهت  حقوقی و جزایی است، شایعه

اساس را در سطح اجتماع پخش  که اخبار دروغ و بی

شوند،  کرده و باعث تشویش اذهان عمومی جامعه می

داند.  میمجرم شناخته و آنان را مستحق مجازات 

سازان    قرآن کریم در ارتباط با مجازات شایعه

 فرماید: می

إِنَ الَذینَ یحِبُونَ أَنْ تَّشیعَ الْفاحِّشَةُ فِی الَذینَ ﴿ 

آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلیمٌ فِی الدُنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ اللَهُ یعْلَمُ وَ 

 (49)النور /  ﴾أَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ

به معنی هر آن چیزی است « فاحشه»در این آیه 

 :که زشتی آن بزرگ بـاشد)فیروزآبادی، همان

این کلمـه دارای معنایـی عام است و لذا آیه  .(4/147

شود؛  ها می شامل هرگونه نشر قبائح و زشتی

( چه نشر اخبار و اکاذیب 45/93 :)طباطبایی، همان

باطل در ابعاد مختلف، چه آشکار کردن عیـوب و 

دیگـران، چـه برپایی مراکز فساد، چه در  گناهان

اختیار مردم قرار دادن آالت و ابزار گناه و... )مکارم 

 (41/147 :شیرازی، همان

عبارت  که ناساز حال در ارتباط با مجازات شایعه

بدان اشاره دارد،  ﴾لهم عذاب الیم فی الدنیا و االخرة﴿

باید گفت که منظور از عذاب و مجازات اخروی 

ها و شدائدی  سازان، آشکار است و آن سختی شایعه

-گیر آنان خواهد شد)ابن است که در قیامت گریبان

اما عذاب و مجازات دنیوی  .(41/411 :عاشور، همان

سازان عبارت از حدود و تعزیرات شرعیه  شایعه

 .(41/141 :ماناست)مکارم شیرازی، ه

بر این اساس مسئوالن نظام اسالمی در ارتباط  

سازان، موظف هستند که به عنوان دفاع از  با شایعه

حقوق روانی و اجتماعی اقشار مختلف مردم جامعه، 

اقدامات قاطع قانونی را در مورد ایشان به انجام 

شود  رسانند. مسلم است که این اقدامات، موجب می

یعات در جامعه تنگ شده و عرصه برای رشد شا

 فراهم آید.آنها  سازی زمینه خنثی

 

 معرفیشایعهسازان

اگرچه افشای عیوب و گناهان دیگران در دین مبین 

اسالم، شدیداً مورد نکوهش قرار گرفته، اما این فرمان 

تا زمانی است که گناهان و اقدامات ناپسند انسان، 

جنبه شخصی داشته و مضرات آن متوجه دیگر افراد 

جامعه و نظام اجتماعی نشود؛ لیکن در غیر این 

رادی برخورد شود و صورت، بایستی که با چنین اف

چهره واقعی ایشان از سوی مسئوالن به مردم معرفی 

 شوند. 

دهد خداوند متعال در  مطالعه آیات قرآن نیز، نشان می

سازان  آیات متعددی، به معرفی و افشای چهره شایعه

هایی چون کفار، اشراف و  پرداخته است. افراد و گروه

و عبداهلل  بزرگان اقوام گذشته، ابوسفیان و ایادی او

 بن ابی و منافقان از این موارد هستند.
 

بازسازیفردیاگروهآسیبدیدهازشایعه

کسانی که مورد هجوم تیرهای تهمت و شایعه قرار 

اند، نیاز به تقویت و بازسازی دارند تا از  گرفته

های روحی و روانی این بالی  صدمات و آسیب

کرم)ص( خطرناک مصون بمانند. هنگامی که پیامبر ا

از سوی کفار قریش مورد آزار قرار گرفته و به 

شود، چنین  شایعاتی چون سحر و جنون متهم می

کذلک ما اتی الذین ﴿ گیرد: مورد خطاب قرآن قرار می

 ﴾من قبلکم من رسول اال قالوا ساحر او مجنون

( قرآن در این آیه، به پیامبر اکرم 52)الذاریات/ 
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 2/1: است)زحیلی، هماندلداری و تسلی خاطر داده 

همچنین سفارشات امام خمینی به  .(1/17و 

فرزندش، سید احمد، حاکی از این مسئله 

.(32 - 3/33 :4373است)موسوی خمینی، 
 

نتیجهگیریبحثو

مطابق با آیات قرآن کریم کارکرد منفی  -4

های اجتماعی و سیاسی و نظامی و  شایعه تمام حوزه

گیرد و محدوده  یشخصی و خانوادگی را در بر م

عمل آن کنترل عمل و رفتار افراد مختلف در سطوح 

مختلف و در راستای اهدافی از پیش تعیین شده 

 است.

های ناصحیح و نارسای  ها و نگرش بینش -2

مردم بستر اصلی گسترش و تأثیرگذاری شایعه است. 

همچنین در جوامعی که فقر اطالع رسانی حاکم 

یابد. در چنین تری می است، شایعه رواج بیش

ها و تالش  ها و نگرش شرایطی شناخت این بینش

تواند مانع گسترش  جهت افزایش بصیرت مردم می

 شایعه شود.

تواند توسط منافقان و یا دشمنان  شایعه می -3

داخلی و خارجی یک جامعه در جهت کسب قدرت 

های استعماری و انقالبی به کار  و یا علیه جنبش

ن گذر زمان و تحوالت گرفته شود اما عواملی چو

رشد و آگاهی و بصیرت جامعه واقعیت را آشکار روزگار و 

 کند. می

محیط سالم روحیه انسان را به سوی  -1

محیط فاسد گرایش به  نکهاچندهد،  سالمتی سوق می

کند. لذا قرآن بر این  فساد را در آدمی تقویت می

حقیقت تأکید دارد تا افراد در محیط اجتماع به غیر از 

ها و موفقیت و تکامل نشوند  و سخن از پاکی خیر

زیرا حفظ قداست و حرمت محیط اجتماع اسالمی 

وظیفه همگان است و از این روی باید سیطره باطل 

 را بر اجتماع محدود کرد.

سازان دنیوی و اخروی است.  کیفر شایعه -5

حد و لعن و مذمت و نکوهش است آنها  کیفر دنیوی

 .در آتش قیامت است ورودآنها  و کیفر اخروی
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