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مقاله پژوهشي :مدلسازی ریاضی انتشار شایعه با رویکرد دفاعی با نگاه به آیات و
روایات
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علینقی لزگی حجتاهلل عبادیزاده یعقوب یوسفوند

تاريخ دريافت19/43/23 :
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تاريخ پذيرش11/31/43 :

چکيده
کاربرد علم ریاضیات را میتوان تقریباً در هر علم دیگری ازجمله علوم دینی مشاهده کرد و به اعتقااد بریای
صاحبنظران ،دنیا بر اساس ریاضیات کار میکند .علوم سیاسی و نظامی نیز از این قاعده مساتننا نیساتند و کااربرد
ریاضیات را میتوان در نظریه بازی جنگ بوفور دید .استفاده از ریاضیات در جبهههاای جناگ ساابقهای طاوننی
دارد .یکی از پارامترهای جنگی ،ایجاد شایعه و انتشار آن است که بهعنوان یکی از حربههاای ررو هاای جناگ
روانی مطرح است ،اسالم چنان به امنیت روانی جامعه اهمیت مىدهد که در آیه  06سوره احازاب فرماان ایارا
کسانى را که با پخش شایعه در زمان جنگ در میان مردمِ مرکز حکومت اساالمی رمدیناه دلهاره و نااامنى ایجااد
مىکنند ،صادر نموده است و میفرماید «لَنُغْرِیَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ ن یُجاوِرُونَك»؛ تو را سخت بر آنها میشورانیم و مسلط
میکنیم که نتوانند در کنار تو در این شهر بمانند .در این مقاله مدلی جدید از انتشار شایعه ارائاه شاده اسات .ایان
مدل ،بررسی مدل کالسیك با پارامترهای ناآگاه ،پخشکننده و متوقفکننده شایعه مایباشاد .در ایان پاهوهش باا
توصیف مدل انتشار شایعه به کمك یك دستگاه معاادنت دیفرانسای  ،باه تللیا و بررسای ایان مادل از منظار
سامانههای دینامیکی یواهیم پردایت و جامعه در معرض شایعه را به ساه دساته مجازای ناآگااه ،پخاشکنناده و
متوقفکننده تقسیم کرده و با تشریح سیستم مورد نظر ،حالتهای پایداری سیستم را مطالعه مینمااییم ،سا ب باه
کمك آن به تللی و ترسیم مدل تلت شرایط متفاوت میپردازیم.
کليد واژهها :مدلسازی ،انتشار شایعه ،جنگ روانی ،ناآگاه ،پخشکننده ،متوقفکننده.
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 .1دانشااجوی دکتاارای علااوم قاارآن و حاادیا و ماادرس دانشااگاه افسااری امااام علاایرع  ،نویساانده مساا ول
a.lezgi@yahoo.com
 .2عضو هی تعلمی دانشگاه افسری امام علی رع .
 .3دانشجوی دکترای علوم سیاسی و مدرس دانشگاه افسری امام علیرع .





مقدمه
مدلسازی ریاضی همواره یك امر ضروری و مهم در آنالیز و بررسی سامانههای واقعای
بوده است .برای دانستن رفتار سیستم در همان للظه یا للظات آینده و حتای شابیهساازی
سامانههای واقعی ،مدلها میتوانند بسیار مؤثر باشند .در علوم مهندسای ،مادلهاا هماواره
برای طراحی فرآیند جدید و آنالیز فرآیندهای موجود ،مورد نیاز بوده و هستند .مادلساازی
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،11زمستان 1311

بازی جنگ یکی از مباحا روز و پرکاربرد در سالهای اییر میباشد .یکای از پارامترهاای
بازی جنگ ،ایجاد و انتشار شایعه است که بهعنوان یکی از حربههای جنگ روانای اساتفاده
میشود .اعتقاد بر این است که اصطالح جنگ روانی 1را اولین بار فولر 2مورخ و تللی گار
نظامی بریتانیایی ،در سال  1126میالدی به کار بارده اسات

رجمعای از نویساندگان1311،

 . 3وی

اعتقاد داشت که دیگر وسای سنتی جنگ ،ممکن است جای یود را به جنگ روانای نااب
بدهد که در آن از سالح استفاده نمیشود و به جای آن اقاداماتی نظیار زایا کاردن یارد
انسانی ،مغشو

کردن هو

انسانی و مضمل کردن حیات معنوی و ایالقی یاك ملات

بهوسیله نفوذ در اراده آنها انجام میشود ر . Fuller,1920:320جنگ روانی عباارت اسات از
«استفاده برنامهریزیشده از تبلیغات و فعالیتهای ارتباطی توسط یك دولت یا مجموعاهای
از دولتها است که بهمنظور تأثیرگذاری بر نظرهاا ،احساساات ،موضا گیاریهاا و رفتاار
گروههای دوست ،دشمن یا بیطرف صورت میگیرد ،بهگونهای که به تلقق سیاساتهاای
دولت یا دولتهای مزبور و اهداف آنهاا کماك

کناد»رنصار1313 ،

 . 58در جناگ روانای از

رو ها و تاکتیكهای مختلفی در جهت نفوذ در ارادهها استفاده مایشاود .شاایعه یکای از
تاکتیكهای مخرب و یطرناک در این جنگ است و چنانچه بهموق و اصولی انجام گیارد،
آثار زیانباری را به دنبال یواهد داشت

ریوسفوند1311 ،

 . 111انسان نمیتواند از آغاز یلقات

تا به حال ،جامعه ای را تصاور کناد کاه یاالی از شاایعه باشاد .در ادوار تااریا ،حاکماان،
سیاستمداران و فرماندهان همواره از این تاکتیك بارای دساتیابی باه اهاداف یاود اساتفاده
نمودهاند .این پدیده همانند بقیه پدیدههای انسانی ،یك پدیده اجتماعی اجتنابناپذیر است.
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اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Psychological warfare
2. fuller


در تاریا بشر منالهای بارزی وجود دارد که روشن میساازد شاایعه هماراه بشار بار روی
زمین وجود داشته و حتی میتوان گفت ،شایعه در دامن هر فرهنگ و تمدنی زندگی کارده،
تبلور یافته و شکوفا شده است و در بسیاری از موارد اتفاق میافتد که موضوع یاك شاایعه
ماندنی میگردد و هرچند ممکن است در زمانهای مختلف ،شک های گونااگون باه یاود
بگیرد ،ولی امکان دارد یکی از این شاک هاا رخ دهاد و باهصاورت اساطورهای جااودانی
شایعه میتواند در زمینههای گوناگونی مانند جناگ ،شاور هاا ،هیجاناات اجتمااعی،
حوادث ناگوار ،افزایش قیمتها ،روابط سیاسی و مسائ اقتصادی و ...بروز نماید و از آنجا
که دارای زمینهها و موضوعات یاصی است ،توجه به آن موقتی اسات؛ باه عباارت دیگار،
شایعه در موقعیت مساعد ،ظهور میکند و با نبودن زمینه از بین میرود و بادون تردیاد ،باا
توجه به نوع و انگیزههایی که میآفریند ،در روحیه شاهروندان و رزمنادگان و باهطاورکلی
روحیه ملی هر جامعهای تأثیرات فراوانی میگذارد و به هنگام جناگ باه دلیا زیاانهاای
بزرگی که بر جبهه دایلای وارد مایکناد ،اهمیات بیشاتری ماییاباد .بارای مناال ،شاایعه
قریبالوقوع بودن صلح ،روح سستی و عدم فداکاری را در میان نیروهای رزمی مایپراکناد
یا شایعاتی که با یبر انتشار شکست ،رعب و هراس ایجاد میکناد ،تلریاكکنناده باوده و
روحیه شکستپذیری را دامن میزند

رافشاریان و ابراهیمی1355،

مردم در هر جامعه و در هر زمانی آماده پذیر

 08و . 12

شایعه و باور آن هستند ،زیرا وقات آن
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درآیدرنصر1313،

. 211

را ندارند که در مورد آنچه میشنوند ،دقت و بررسی کنند و آن را با معیاار درساتی تطبیاق
دهند
پذیر

رنصار1313 ،

 . 331البته متناسب با عالیق ،جهتگیری و دیدگاه مردم ،شادت و ضاعف

و باور شایعه در نظر مردم ،متفاوت اسات .عاالوه بار ایان ،افارادی کاه شاایعه را

میشنوند ،در بریورد با شایعه نیز متفاوت عم میکنند و میتوان آنها را به چهاار گاروه
تقسیم کرد؛ گروه اول شایعه را باور نمیکنناد و در پخاش آن اثرگاذار نیساتند ،گاروه دوم
شایعه را باور میکنند ولی در پخش آن مؤثر نیستند ،گروه سوم شاایعه را بااور کارده و در
پخش آن مؤثرند ،گروه چهارم شایعه را باور کرده ،در پخش آن ماؤثر باوده و حتای باه آن
شاخ و برگ نیز میدهند.
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در بررسی پدیده انتشار شایعه ،مدلهای مختلفی ارائه شده است .در این پهوهش ساعی
میشود مدل جدیدی از پدیده انتشار شایعه بیان و به تللی و بررسی آن پردایتاه شاود و
به این سؤال پاسا داده شود که با توجه عکبالعم افرادی که شایعه را مایشانوند ،کادام
مدل ریاضی برای پدیده انتشار شایعه ربا رویکرد دفاعی مناسب است؟

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،11زمستان 1311

مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
الف .مفهومشناسي شايعه
شایعه یکی از حربههای مؤثر در عملیات روانی اسات کاه طارحریازی و برناماهریازی
صلیح در راستای بهکارگیری این حربه ،میتواند نتاای یاوبی را باه دنباال داشاته باشاد.
امروزه بهکارگیری شایعه در عملیات روانای مرساوم اسات و باهعناوان عنصار اساسای در
عملیات روانی مطرح است .باریالف تبلیغاات کاه ماهیات آن بیشاتر ترغیاب ،تشاویق و
واقعیت است ،ماهیت شایعه بیشتر تخریب ،تضعیف و دروغ است ،هرچند که در بعضای از
مواق شایعات ،امیدوارکننده و یوشایند هستند

ریوسفوند1311،

. 168

شااایعه از ریشااه «شاای » کااه وا های عرباای و بااه معنااای روا یااافتن و منتشاار شاادن
استرصادقی و همکاران1311،

 . 161در فرهنگ فارسی عمید شایعه ،یعنی یبر معمونً نادرساتی

که شیوع پیدا کرده است .شایعه در اصطالح عبارت است از انتقال دهان به دهان حکایتها
و ایبار

غیرموثقرجمعی از نویسندگان1311 ،

 . 38این حکایتها ابتداییترین نوع ایباار اسات و

به همان اندازه که ابتا دایی اسات ،نااقو و غیردقیاق نیاز هسات .وقتای فشاار روحای و
سردرگمی به وجود آید ،شایعه برانگیخته شده و گستر

مییابد و به نوبه یود سردرگمی

را افزایش میدهد رصادقی و همکاران . 1311،در قرآن کریم از شایعه با لغت «اِرجاف» ناام بارده
شده است و شایعهپراکنان را با نام «مُرجِفُون »1مییواند .اِرجاف از ریشه رَجاف باه معنای
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ال»
ك فیهاا ِ َّن قَلای ً
ك ِبهِا ْم ثُا َّم ن یُجا ِورُونَا َ
جفُاو َن فِای ا ْلمَدینَا ِن َل ُن ْغ ِر َینَّا َ
ض َو ا ْل ُم ْر ِ
« .1لَ ِنْ لَمْ یَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذینَ فای ُقلُاو ِب ِه ْم مَا َر و
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راحزاب  06؛ اگر منافقان و کسانى که در دلهایشان مرضى هست و شایعهافکنان در مدینه[ ،از کارشان] بااز نایساتند ،تاو را ساخت
بر آنان مسلط مىکنیم تا جز [مدتى] اندک در همسایگى تو ن ایند.




لرزیدن است و آن دروغپراکنی و انتشار یبری است که دلهای مردم را لرزاناده 1و نگاران
نموده است

رمتفکر1355 ،

. 163

«نَزَلَتْ فِی قَوْمٍ مُنَافِقِینَ کَانُوا فِی الْمَدِینَنِ یُرْجِفُونَ 2بِرَسُولِ اللَّهِ ص ِذَا یَارَ َ فِای بَعْاِِ
غَزَوَاتِهِ یَقُولُونَ قُتِ َ وَ أُسِرَ»

رقمی،1303 ،
رص

نازل شد که در مورد پیامبر اکرم
رص

از مدینه برای غزوات یار مایشاد ،مناافقین در شاهر شاایعه
رص

کشته شدن و اسیر شدن حضرت
عن الباقر

رع

شایعهپراکنی نموده و ایبار نادرست پخش مایکردناد،
را پخش میکردند.

«فوجبت علیهم اللعنن»

رفیِ کاشاانی،1118،

1

 261؛ امام باقر رعلیاهالساالم

فرمودند که لعن آنها رشایعهپراکنان مدینه واجب است.
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ رع  ،قَالَ «مَلْعُونِینَ ،فَوَجَبَتْ عَلَیْهِمُ اللَّعْنَنُ ،یَقُولُ اللَّهُ بَعْدَ اللَّعْنَنِ أَیْنَما ثُقِفُاوا
أُیِاذُوا وَ قُتُلُااوا تَقْتِیلًااا»

ربلراناای،1118 ،

1

 110؛ امااام صااادق

رع

فرمودنااد ایاانهااا رشااایعه

پراکندهکنندگان مدینه ملعونین هستند و لعنت کردن بر آنهاا واجاب اسات ،لاذا یداوناد
متعال در قرآن کریم در آیه  01سوره احزاب میفرماید؛ هرکجا یافتاه شاوند دساتگیر و باه
سختی کشته میشوند.
اسالم چنان به امنیت [روانی] جامعه اهمیت مىدهد که فرمان ایرا کساانى را کاه [باا
پخش شایعه در زمان جنگ] در میان مردم [مرکز حکومت اسالمی؛ مدینه] دلهاره و نااامنى
ایجاد مىکنند ،صادر نموده است و میفرماید «لَنُغْرِیَنَّكَ 3بِهِمْ ثُمَّ ن یُجاوِرُونَك»

راحازاب

 06؛
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بهطوریکه وقتی پیامبر

2

 111؛ آیه  06سوره احزاب در شأن منافقین مدینه

تو را سخت بر آنها میشورانیم و مسلط مای کنایم کاه نتوانناد در کناار تاو در ایان شاهر
بمانندرقرائتی،1355 ،

1

. 162

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .1رک طباطبایی ،10 ،1311 ،ص .816
 .2كلمه «مرجفون» جمع اسم فاعل از «ارجاف» است و «ارجاف» به معناى اشاعه باطل و در سايه آن استفادههااى نامرارو
بردن است يا حداقل مردم را دچار اضطراب كردن است.
 .3نُغْرِیَنَّ رغَرِیَ حتماً میشورانیم ،حتماً برمیانگیزیم ،حتماً مسلط میکنیم.
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تعاریف مختلفی از شایعه توسط صاحبنظران ارائه شده است ،اماا درمجماوع ،انتشاار
هرگونه ایبار غیرموثق و نادرست در بین جامعه هدف یا مردم ،در زمانی یاص و با هدف
یاص را شایعه گویند ریوسفوند. 1311،
شایعه از یصوصیاتی بریوردار است که به ایتصار میتوان به موارد ذی اشاره کرد
 سرعت انتشار و گسترفصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،11زمستان 1311

 -پذیر

آن.

آن از سوی مخاطبین بدون نیاز به بررسی و دقت نظر.

 -بیاعتنایی به ملدودیتهای زمانی و مکانی

راسماعیلی1351،

. 122

شایعات معمونً شام ایبار صد در صد غلط و دروغ نیستند و برای باورپذیری و قابا
قبول بودن شایعه ،بخش قاب توجهی از واقعیت نیز بین آن گنجانده میشود و شااید یکای
از دنیلی که مخاطبین بهراحتی آن را میپذیرند و به دیگران انتقال میدهند ،اطمینانی اسات
که نسبت به صلت بریی از اطالعات موجود

دارند رهمان

. 121

به هر حال با اینکه شایعات گاهی حاوی واقعیت هستند ،یا ممکن است بر اساس یاك
واقعیت سایته شده باشند ،ولی نمیتوان به آنها اعتماد کرد .چراکه در اغلب اوقات شایعه
یك جع یبر است که مُروّجان آن را برای کمك به دشمن ،بهعنوان جزئی از جنگ روانی
به کار

میگیرند رنصر1313 ،

. 211

ب .كاربرد شايعه
شایعه نقش مؤثری در جنگهای روانی دارد؛ زیرا بدون آنکه برچساب منفای تبلیغاات
بخورد ،شنونده آن را میپذیرد .بسیاری از اوقات ریشه شایعه حذف یا به فراموشی سا رده
میشود و شنونده نیز نمیتواند مدرک و سند بخواهد ،چون گوینده هرگز ادعا نمیکند کاه
مدرکی دارد .او فقط آنچه را که شنیده تکرار میکند .در این حالت باور کردن راحاتتار از
باور نکردن است .بهیصوص اگر ترس و حساسیتی یا امیدی آن را پشتیبانی نماید .بریای
از موارد کاربرد شایعه در تبلیغات عبارتاند از
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 .4تخريب روحيه :شایعه میتواند برای تخریب روحیه افراد یاا گاروههاا و ملاتهاای
مورد هدف شایعه ،به کار گرفته شود.


منافقینى در مدینه ،ردر زمانی که پیامبر اسالم برای غزوات از مدینه یار میشد مردم
مسلمان را به سبب یبرهاى دروغین ،پریشان و مضطرب میسایتند و به آنها مایگفتناد؛
مشرکین در فالن مکان جم شده که ناگاه بر مسلمین حمله کنند و امنال این حرفهاا [تاا
روحیه مردم مدینه النبی را متزلزل کنند]

رطبرسی ،بیتا2 ،

. 115

«مرجفون» کسانى بودند که در مدینه براى مضطرب کردن دلهاای مسالمانان یبرهااى
حضرت در آن حضور نداشت ،به دروغ مىگفتند؛ مسلمانان فرار کردناد و کشاته شادند و
اص مرجف از ماده رجفه است که به معناى زلزله و جنبش است و چون یبر دروغ ،یبار
غیر ثابت و متزلزل است ،آن را رجفه گویند

رطبرسی،1318 ،

8

. 183

 .2وسيله پوشش (هاله دود) :شایعه میتواند حقیقت را ب وشاند و یکی از تکنیكهاای
تبلیغکنندگان این است که آنقدر اطالعات ملرمانه منتشر کنند تا در میاان انباوه اطالعاات
ضد و نقیِ ،اطالعات اصلی قاب تشخیو نباشد.
 .9بياعتبار كردن منابع خبري :در بریی از موارد شایعه و ایبار غیرموثق توسط منااب
یبری کشور هدف تأیید و انتشار مییابد و بعدها با آشاکار شادن ماهیات یبار منتشاره و
کذب بودن آن ،موجب بیاعتباری مناب یبری میگردد .باهعناوان مناال در ساال  1111م،
انگلستان سعی کرد ایستگاه اصلی راهآهن آلمان را بمباران کند .آنها در ایان کاار شکسات
یوردند؛ اما آلمانیها یبرهای غیرموثقی را پخش کردند مبنی بر اینکه انگلستان در این کار

مقاله پهوهشی مدلسازی ریاضی انتشار شایعه با رویکرد دفاعی با نگاه به آیات و روایات

دروغ پخش مىکردند و بهیصوص درباره سریّههااى پیغمبار رص  ،جناگهاایی کاه یاود

موفق شده است .هنگامیکه این شایعه به انگلساتان رساید ،آنهاا گماان کردناد ایان یبار
صلت دارد و آن را بهطور رسمی منتشر کردند .بعد از این واقعاه ،وزارت تبلیغاات آلماان
روزنامهنگاران آمریکایی را برای بازدید از صلنه دعوت کرده و ضامن اثباات دروغ باودن
اظهارات انگلیسیها ،رسانههای انگلیسی را بیاعتبار کردند.
 .1وسيله كرف حقيقت :شایعه میتواند بهمنظور آگاهی یافتن از حقیقت مورد اساتفاده
قرار گیرد .به این منظور ایبار غیرواقعی پخش شده تا کشور مقابا در پاساا ناچاار شاود
حقایقی را پخش کند

رمتفکر1355 ،

 111و . 115
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ج .فرآيند انترار شايعه
 .1توليد شایعه یا شکلگيری شایعه

همیشه هر شایعه یا یبر سایتگی از یك منب و سرچشمه اصلی پردایتاه و تولیاد
می گردد .چون دهان به دهان گشته و فراگیر شده است ،به همین دلی در اغلب ماوارد
دستیابی به سرچشمه شایعه و شنایت دقیق فرد یا نهاد شایعهسااز فاوقالعااده دشاوار
است رافروز. 1318 ،
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،11زمستان 1311

دو عام رکه آل اورت و پساتمن آن را یاك قاانون کلای بارای شاایعه نامیادهاناد  ،در
شک گیری شایعه تأثیر بهسزایی دارند .این دو عام شام «اهمیت» و «ابهام» مایباشاد کاه
به شک معادله جبری زیر تعریف شده است

رنصر361 1313 ،

اهميت موضو × ابهام موضو مطرحشده = نيروي شايعه

با توجه به اینکه رابطه فوق ،یك رابطه ضرب است ،پب هرچقدر اهمیت و ابهاام یاك
موضوع بیشتر باشد ،نیروی شایعه قدرت بیشتری میگیرد و انتشار و انتقال آن با سارعت و
سهولت انجام میگیرد؛ اما اگر یکی از دو عام شایعه صفر باشد و چون حاص ضرب یاك
عدد در صفر ،صفر یواهد بود ،بنابراین احتمال ایجاد شایعه در حد صفر یواهاد باود .بار
این اساس شک گیری شایعه زمانی صورت میگیرد که موضوع ماورد بلاا در شاایعه ،از
اهمیت و حساسیت بانیی در زندگی افراد بریوردار باشاد و ایباار و اطالعاات متنااقِ،
نادرست و مبهم در یصوص موضوع دریافت شود یا اصالً فاقد یبر بوده و افراد در انتظار
کسب واقعیات باشند .از این رو ،شک گیری شایعه بهسارعت و باهآساانی یواهاد باود .از
سوی دیگر ،اگر یکی از دو عنصر «ابهام» یا «اهمیت» که در قانون شایعه ذکار شاد ،از باین
بروند ،شایعه یامو

میشود ریوسافوند . 1311،بار ایان اسااس ،ابهاام و اهمیات های کادام

بهتنهایی قابلیت شک دهی و تکرار شایعه را ندارند و به عبارت دیگر ،شایعه بارای باروز و
پخش به حداق هایی از ابهام و اهمیت نیاز حتمی دارد رصادقی و همکاران ،همان .
با تأکید مبنایی بر دو عام فوق ،عوام مختلفی در به وجاود آمادن شاایعه در جواما
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مختلف دیی است که در زیر به بریی از این عوام اشاره میشود


 .4سانسور و القاي سانسور :در رسانههای جمعی مهمترین عام شاک گیاری شاایعه،
بهویهه در یصوص مسائ سیاسی است .ایبار سیاسی به جهت اهمیتی که بهطاور مساتقیم
و غیرمستقیم با زندگی و حیات عمومی شهروندان دارد ،همواره مورد توجه اسات و ماردم
حق دارند اطالعات درست و کام را بهموق و با مناسبترین شک درباره حوزه سیاسات
دریافت کنند .اگر رسانهها به دنیلی من یودسانساوری ،ملادودیتهاای بارونساازمانی،
نطفه شایعه منعقد یواهد شد.
 .2فقدان اطالعات موثق :وقتی جامعه یواستار اطالعات است ولی به دنیا مختلاف
که گاه قانونی است ،جامعه دچار نشانگان درز قطارهچکاانی اطالعاات از جاناب مجااری
رسمی میشود و عمالً شبکههای غیررسمی مجرای انتشار اطالعات بارای پاساخگویی باه
نیازهای مردم میشوند و غیرحرفهای بودن ،تأثیرپذیر بودن و بیمس ولیت بودن این شبکهها
ممکن است منجر به بروز شایعه شود .چراکه بعضاً با انتشار ایبار تلریفشاده مایتوانناد
زمینه شک گیری شایعه را فراهم سازند.
 .9انتظار و اضطراب :با توجه به رویدادها و اتفاقاتی که در جامعه جاری است ،هرقدر
انتظار و اضطراب در جامعه افزایش یابد ،شایعه سری تر شک گرفته و گستر

مییابد .در

حالت انتظار افکار عمومی منتظر وقوع یك رویداد تازه و مهم اسات و آساتانه ایان انتظاار
آنقدر بان میرود که ایبار نیمهرسمی و نیمهحقیقی را به فقدان ایبار تارجیح مایدهناد و

مقاله پهوهشی مدلسازی ریاضی انتشار شایعه با رویکرد دفاعی با نگاه به آیات و روایات

سیاستزدگی و نداشتن استقالل عملی از اطالعرسانی صلیح ،جام و سری عاجز باشاند،

آستانه نگرانی و اضطراب هم آنقدر بان میرود که تنها اطالعات بیشاتر مایتواناد موجاب
آرامش و امتناع شهروندان شود؛ بنابراین در شرایطی که افکار عمومی ملتهب اسات ،شاایعه
از موقعیت مناسبتری برای تولد و گستر

بریوردار است.

 .1سرخوردگي و ناكامي :شایعه در اقشار و طبقاتی که به دنی مختلف دچاار ناکاامی
شدهاند یا احساس ناکامی میکنند ،بیشتر زمینه ظهور دارد .درواقا شااید مکانیسام جباران
ناکامی و سریوردگی است و شایعهپردازان از طریاق شاایعهساازی باه فرافکنای نیروهاای
درونی و بالاثر یود میپردازند و دیگران نیز با تکارار شاایعات ،هیجاناات یاود را باروز
میدهند.
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 .5زمينههاي فرهنگي :روا فرهنگ شفاهی در جوام  ،بهویهه ضربالمنا هاایی مانناد
«زیرکاسه ،نیمکاسهای است» ،به بروز شایعه دامن میزند

رصادقی و همکاران110 1311 ،

 .2ایجاد حساسيت در افراد مختلف

به ملِ رها شدن یك شایعه که به مس له مهمی از مسائ مبتالبه قشرهای مختلفای از
مردم مربوط میشود ،بهتدری افراد با توجاه باه ویهگایهاای شخصایتی و یصیصاههاای
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،11زمستان 1311

شنایتی و تجارب حیاتی یود نسبت به شاایعه حساسایت نشاان داده و بعضااً باا عالقاه،
کنجکاوی و جستوجوگری ،آمادگی روانی نزم را برای دریافت و انتقال بخش یاا تماامی
شایعه و یبر سایتگی پیدا میکنند .هر قادر افاراد نسابت باه شاایعهای کاه باا آن مواجاه
میشوند ،حساسیت بیشتری نشان دهند ،از آمادگی بیشتری برای انتقال آن به صاورتهاای
مختلف و با انگیزههای متفاوت بریوردار میشوند و بالطب حساسیت افراد مختلف زماانی
نسبت به شایعهای افزایش مییابد که بیشتر در نگرانی و تشویق و اضطراب بهسر بارده و از
امنیت روانی نزم و رضایتمندی درونی بهرهمند نباشند رافروز. 1318 ،
در این مرحله از انتشار شایعه ،با توجه به باورها ،عالیاق ،عواطاف و احساساات افاراد
سعی میشود آنچه که از نظر افراد غیرضروری اسات ،حاذف گاردد و مساائ و ماواردی
مطرح شود که به هیجانات و احساسات مخاطب شدت بیشاتری بخشاد .در ایان صاورت
است که شایعات با سرعت بیشتری انتشار داده میشود .البته شرایط ملیطی از قبی جناگ،
گرانی و تورم ،رقابتهای انتخاباتی ،ناامنی و ...در ایجااد هیجاناات و احساساات در افاراد
تأثیرگذار است ریوسفوند. 1311،
 .3ارزیابي مخاطب از شایعه

معمونً زمانی که افراد مختلف ،کوچك و بزرگ ،زن و مرد ،باساواد و بایساواد ،بارای
اولین بار با شایعهای مواجه میشوند ،با توجه به ویهگیهاای شخصایتی و اعتباار فاردی و
اجتماعی راوی و ناق شایعه ،بهطور ملسوس و ناملسوس با مالکها و معیارهایی که باه
آن معتقد هستند ،یبر دریافتی را مورد ارزیابی قرار میدهند و با عنایات باه اینکاه همیشاه
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رگههایی از حقیقت در ابرهای تیره شایعات نهفته است ،افرادی که شخصیتی سادهاندیش و


زودباور و عجول دارند ،زودتر به شایعه باور پیدا کارده و آن را اشااعه مایدهناد .مسالماً
زمانی که این قبی افراد شایعهای را مستقیم یا غیرمستقیم از زبان الگاوی رفتااری مطلاوب
یود بشنود ،عموماً بدون تأم و تفکری آن را باور داشته و با سرعت انتشاار مایدهناد .از
همین رو ،بیان هرگونه یبر مشکوک و شایعه بیاساس از زباان الگوهاای رفتاار ،همچاون
بزرگان و برجستگان قوم ،تأثیر بسیار سوء و مس ولیت مضاعفی را به همراه یواهد داشات.
پدیدهها را بهیوبی دارا هستند .در مقاب شایعات بسیار مقاوم بوده و هرگز تمایلی باه نقا
و انتقال آن از یود نشان نمیدهند رافروز 1381،؛ بناابراین در ایان مرحلاه از انتشاار شاایعه،
شایعه توسط مخاطب مورد ارزیابی قارار گرفتاه و در صاورتی کاه شاایعه باا ماالکهاا و
معیارهای او همسو باشد ،انتقال و بسط آن انجام یواهد گرفت ریوسفوند. 1381،
 .4اشاعه شایعه

شایعات را اغلب مردم تکرار کرده و باور میکنند .این امر حتی در مورد کسانی که هار
گفتهای را باور نمیکنند نیز صادق است .معمونً شایعه با یك ویهگای تلریاكآمیاز باروز
میکند؛ زیرا کسانی که آن را روا میدهناد و مایساازند ،بیشاترین کوشاش را در زمیناه
ترکیب و سایت آن به یر میدهند ،تا به شکلی درآید که اشاعه و انتشار آن امکاانپاذیر
گردد

رنصر1313 ،

 . 318بایساو ،اشاعه شایعه را با این سه ویهگی آمیخته میداند  -1حادثه را

یك یا چند نفر با عالقه برداشت میکنند؛  -2حادثه از سوی دریافاتکنناده آن ویارایش و
ارزشیابی میشود؛  -3پب از تکمی ویرایش ،شایعه آغاز میشود

رهماصدر1355 ،

مقاله پهوهشی مدلسازی ریاضی انتشار شایعه با رویکرد دفاعی با نگاه به آیات و روایات

از سوی دیگر افرادی که از قدرت فکری بیشتری بریوردار بوده و توانایی ارزیابی و نقادی

. 01

بعد از ارزیابی و باور به شایعه ،یکی از راههای رسیدن متخصصان و مجریاان عملیاات
روانی به اهداف یود ،اشاعه شاایعه اسات و اشااعه نیاز درنتیجاه تکارار شاایعه صاورت
میگیرد .از این رو هرچقدر شایعه تکرار شود ،موجب اشاعه آن میشود ریوسفوند. 1311،
در غالب موارد تکرار یك شایعه از طرف افراد مختلف و منااب انساانی گونااگون و باا
زبانهای متفاوت و انگیزههای متنوع ،باورهاای عاماه را نسابت باه آن تقویات مایکناد و
به تدری شایعه اولیه در مجام اجتماعی ویرایش ،تصفیه و تعدی یا تکمی تر شده و انتقال
و اشاعه مییابد رافروز. 1381 ،
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فرآیند انتشار شایعه از مراح اولیه شک گیری تا اشااعه و تبادی آن باه یاك گازار
نسبتاً ثابت ،با سه روند اصلی زیر ارتباط دارد
 .4هموارسازي :یعنی حذف بریی جزئیاات کاه باه نظار نااقالن شاایعه غیار مهام و
کماهمیت تلقی میشوند.
 .2تقويت :بدین معنا که بریی از جزئیات در طی انتقال شایعه ،قوت بیشتری میگیرند.
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،11زمستان 1311

 .9وفق دادن :بدین معنا که ناقالن شایعه بر اسااس منااف یاویش ،موضاوع شاایعه را
مفهوم متناسب میکنند

رهماصدر1355 ،

. 01

د .افراد مرتبط با شايعه
افراد در ارتباط با شایعه به سه دسته تقسیم میشوند
 .4پراكندهكنندگان اصلي يا افراد خوشزبان :این گروه اطالعات را دریافت میکنناد
و به دیگران انتقال میدهند .این افراد اصونً مس ول و عل شایعهپراکنی هستند.
 .2شنوندگان يا پاياندهندگان :این گروه شایعات را میشنوند ،ولای آن را باه دیگاران
منتق نمیکنند .آنها پایاندهندگان نام گرفتهاند .این گروه اطالعاات را دریافات مایکنناد،
ولی آن را فقط به یك یا دو نفر منتق میکنند ،یا اصالً آن را منتق نمیکنند.
 .9افراد خنثي :این گروه با هی اطالعاتی انب ندارند .یبرها را نمیشانوند و بناابراین
آنهااا را منتق ا نماایکننااد .معمااونً ایاان گااروه یااار از ملاف ا شااایعهپراکناای قاارار
میگیرندرهماصدر1355 ،

. 01

روششناسي تحقيق
این تلقیق ،یك تلقیق کتابخانهای است ،اما از منظر هدف تلقیقی کاربردی مایباشاد،
چراکه سعی میشود نتای حاص از این تلقیق را مورد استفاده عملی قرار داده و با کماك
نتای آن ،مشکالت سازمان رف شوند.
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مدلسازي رياضي انترار شايعه
تاریخچه مطالعه مدلهای مربوط به انتشار شایعه به بیش از  86سال برمیگردد .مادل انتشاار
شایعه درواق بسیار شبیه به مدلهای انتشار یك پدیده فراگیر میباشد .اولین مادل بارای انتشاار
شایعه مرسوم به مدل  DKمیباشد که در ] [1توسط دیلی 1و کندال 2بیان شد .ماکی 3و تامساون

1

در ] [2با تمرکز بر تللی مدل انتشار بیانشده بر اساس نظریههای ریاضی توانساتند مادل قبلای
مدلبندی و تللی دینامیکی انتشار شایعه توسط افراد مختلف پذیرفته است ،باهعناوان مناال او
و وانگ در ] [6مدل  ISRWرا برای انتشار شایعه در نظر گرفته و تللیا هاای دیناامیکی مرباوط
به پایداری و شبیهسازی عددی آن را بررسای کردناد و باا اساتفاده از آن توانساتند راهکارهاای
مربوط به کنترل یك شایعه را بررسی نمایند .عدهای دیگر از دیدگاه آماری به تللیا و واکااوی
مدل انتشار شایعه پردایتهاند که میتوانید مراج ] [8و ] [9را ببینید.
در این مقاله ،مدل جدیدی از پدیده انتشار شایعه را بیان یاواهیم کارد و باه تللیا و
بررسی آن یواهیم پردایت .در این مدل ،فضای نمونه مورد نظر را باه ساه قسامت افاراد
ناآگاه ،پخشکننده و متوقفکننده تقسیم کرده و کمیت مربوط باه هریاك را باه ترتیاب باا
نمادهای  S ،Iو  Rنشان میدهیم .افراد ناآگاه افرادی هستند که از شایعه مطلا نباوده و در
معرض دریافت شاایعه مای باشاند .افاراد یننای جازو ایان دساته از افاراد هساتند .افاراد
پخشکننده افرادی هستند که از شایعه مطل هستند و آن را انتشار مایدهناد .ایناان هماان

مقاله پهوهشی مدلسازی ریاضی انتشار شایعه با رویکرد دفاعی با نگاه به آیات و روایات

را توسی و مدل جدیدی را به نام مدل انتشار  MKبیان کنند .اییراً کارهای متنوعی در ارتباط باا

پراکندهکنندگان شایعه هستند و معمونً مس ول شایعهپراکنی هستند .متوقفکنندهها افارادی
هستند که سعی در متوقف کردن شایعه دارند .به عبارتی همان شنوندگان یا پایااندهنادگان
هستند که شایعات را میشنوند ،ولی آن را به دیگران منتق نمیکنند .آنهاا پایااندهنادگان
نام گرفتهاند .این گروه اطالعات را دریافت میکنند ،ولی آن را فقط به یك یا دو نفر منتقا
میکنند ،یا اصالً آن را منتق نمیکنند.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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در بخش بعد ،به تللی مدل پردایته و مس له مورد نظار  ISRرا باا اساتفاده از دساتگاه
معادله دیفرانسی مدل بندی یواهیم کارد .در بخاش انتهاایی ،باه بررسای پایاداری مسا له
پردایته و شرایط نزم را بارای پایاداری مادل بیاان یاواهیم کارد و باه کماك معاادنت
بهدستآمده ،نمودار مربوط به عوام مؤثر در انتشار را ترسیم میکنیم؛ تا از طریق آن بتوان
کنترلپذیری یا تخمین بهترین زمان کنترل انتشار شایعه را بررسی کرد.
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،11زمستان 1311

مدل ديناميکي انترار شايعه
فرض کنیم ) N(tبیانگر تعداد ک اعضای فضای نمونهای مورد نظر ما در زماان

t

باشاد

که به سه دسته مجزای ناآگاه ،1پخشکننده  2و متوقفکننده 3تقسیم شده باشد که به ترتیاب
باا نمادهاای ) I(t), S(t), R(tنشاان یاواهیم داد .درواقا ) N (t )  I (t )  S (t )  R (t

میباشد .شک زیر ،طرح انتشار یك شایعه در یك فضای نمونه را بیان میکند

شکل  .4طرح انترار شايعه در يک فضاي نمونه

درواق با روبهرو شدن یك ناآگاه با یك پخشکننده شایعه ،تغییراتی در تعداد ناآگاهاان
ایجاد یواهد شد که این تغییرات متناسب با تعداد پخشکنندهها و تعداد ناآگاهان میباشاد.

عبارت   ISبه همین موضوع اشاره دارد .از طرفی هار ناآگااه باا شانیدن شاایعه ،یاود
N

میتواند به پخشکننده شایعه یا متوقفکننده آن تبدی شود ،بنابراین با در نظر گارفتن ایان
واقعیت و با فرض اینکه ]  [0,1احتمال پیوستن ناآگاه به دسته پخشکننده شایعه باشد،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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1. Ignorant
2. Spreader
3. Stifler


آنگاه تغییرات افزایشی
IS



N

)  S (tو )  R (tبه ترتیب متناساب باا عباارات IS


N

 و

)  (1  یواهد بود.

همچنین طبیعی است که در صورت روبهرو شدن دو پخشکنناده شاایعه باا یکادیگر،
جذابیت شایعه ازدسترفته و درنهایت هر دو یسته شده و به دسته متوقفکنناده ب یوندناد
N

پخشکنندهها بهصورت اتوماتیك و نیز باا روباهرو شادن باا یاك متوقافکنناده باه یاك


متوقفکننده شایعه تبدی یواهند شد که عبارات  mSو  N SRباه ترتیاب اشااره باه
همین موارد دارد.

این موارد را به زبان ریاضی میتوان بهصورت زیر بیان کرد
R
I  S 
S  S


S  S 
R  R

S  R 
R  R

کاه در آن  نارخ تبادی ناآگااه باه پخاشکنناده و  نارخ تبادی پخاشکنناده باه
متوقفکننده میباشد.
با توجه به مباحا بیانشده ،انتشار شایعه را میتوان بهصورت دستگاه معادله دیفرانسی
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که عبارت S 2



بیانگر این مطلب است .به همین ترتیب و با گذشت زماان ،عادهای از

زیر مدلبندی کرد

قب از تللی و بررسی مدل بیانشده ،ابتدا دستگاه مورد نظار را نرماالساازی و سا ب
شرایط اولیه دستگاه معادنت دیفرانسی ر 1.2را اعمال میکنیم .ابتدا قرار میدهیم.
I (t )  S (t )  R(t )  1

در این صورت داریم
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با فرض اینکه در للظه ابتدایی فقط یك نفر بهعنوان پخشکننده شاایعه باشاد ،شارایط
اولیه زیر را میتوان برای دستگاه معادله ر 8.2در نظر گرفت
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،11زمستان 1311

توجه داریم درصورتیکه  ، N  شرایط اولیه را میتوان بهصورت معادله زیر در نظر
گرفت.

بررسي پايداري سيستم
در تمامی مدل های مربوط به انتشار شایعه ،تعداد پخشکنندههای شایعه ابتدا با افازایش
روبه رو شده و س ب کاهش می یابند تا زمانی که به صفر برسند .در این حالت ،سیساتم باه
نقطه تعادل رسیده و تنها ناآگاهان و متوقفکننادههاا در سیساتم بااقی مایمانناد .باا ایان
توصیفات ،میتوان گفت ) *  E *  (I * ,0, Rنقطه تعادل سیستم ر 8.2میباشد کاه در آن
 I *  R*  1فرض کنید )R(t )  R(
 R*  final{R(t )}  limبهعنوان بیشینه مقدار
t 
توزی شایعه باشد .بهعنوان منال ،اگر  ، R *  0.8آنگاه این بدین معنی است کاه درنهایات

 56درصد فضای نمونه از شایعه بایبر شدهاند و  26درصد فضای نموناه هناوز ناآگااهاناد،
درحالیکه پخشکننده شایعه دیگر وجود ندارد.
قضیه  .1 .3بیشینه مقدار توزی شایعه *  Rدر رابطه زیر صدق میکند
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اثبات با توجه به دستگاه معادله ) (5.2داریم



حال با انتگرالگیری از طرفین تساوی ر 1.3از نقطه شروع تا نقطه تعادل و با توجه باه
شرایط

داریم

بانیره با لگاریتمگیری از رابطه ر 2.3رابطه نهایی زیر را یواهیم داشت:
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بنابراین

با توجه به قضیه بیانشده ،نتیجه میگیریم ریشههای معادله
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درواق همان مقادیر بیشینه توزی شایعه در یك فضای نمونه یواهد .از طرفی به آسانی

  
و با ملاسباتی ساده میتوان نشان داد ،در صاورتی کاه  1
) (m  1
    mباشد ،آنگااه  . 0  R *  1از طرفای باا فارض اینکاه شاایعهپخاشکننادهای

یاا باهطاور معاادل

یودبهیود به متوقفکننده تبدی نشود یا به عبارتی  ، m  0آنگاه
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،11زمستان 1311
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و درنتیجه . 0  R*  1
قضیه  .2 .3با فرض  ، m  0اگر  ثابت باشاد ،آنگااه باا افازایش  مقادار *R

افزایش مییابد و اگر  ثابت باشد ،آنگاه با کاهش  مقدار *  Rافزایش مییابد.
اکنون با کار بر روی دستگاه معادنت دیفرانسی ر ، 8.2به جوابهای تللیلی و تقریبی
این نوع معادنت دست یافته و به این وسیله نمودارهای مرباوط باه هریاك از پارامترهاای
مربوط به انتشار شایعه را ترسیم میکنیم که نقش مؤثری در تللی انتشار ایفا میکند.



نتيجهگيری
شایعه یکی از مخربترین و یطرناکترین حربههای جنگ روانی اسات کاه در جهات
نفوذ در افکار و تمایالت و تغییر رفتار مخاطبان از آن استفاده میشود و چنانچه باهموقا و
اصولی انجام گیرد ،آثار زیانباری را به دنبال یواهد داشت ،قرآن کریم نیز در آیه  06سوره
اِرجاف به معنی لرزیدن است و آن دروغپراکنی و انتشار یبری است کاه دلهاای ماردم را
بلرزاند و نگران کند ،همچنین امام صاادق

رع

فرمودناد «شاایعهپراکنادهکننادگان ملعاونین

هستند و لعنت کاردن بار آنهاا واجاب اسات»؛ بناابراین تللیا ابعااد مختلاف شاایعه و
جلوگیری از پخش و انتشار آن میتواند از آثار زیانبار آن بکاهد .یکی از راهکارهاای ماؤثر
در جلوگیری از انتشار شایعه ،بهرهگیری از علم ریاضی است .در ایان مقالاه باا اساتفاده از
معادنت ریاضی ،مدل جدیدی از پدیده انتشار شایعه ارائه و مورد تللیا و بررسای قارار
گرفت .در این مدل ،فضای نمونه مورد نظر به سه دسته افراد ناآگاه ،پخشکنناده و متوقاف
کننده تقسیم شده و کمیت مربوط به هریك به ترتیب با نمادهای  S ،Iو  Rنشان داده شد .با
استفاده از دستگاه معادنت دیفرانسی  ،مس له  ISRمدلبندی گردید .در بخش انتهاایی نیاز،
پایداری مس له مورد بررسی قرار گرفت و شرایط نزم بارای پایاداری مادل بیاان شاد .باه
کمك معادنت بهدستآمده ،نمودار مربوط به عوام مؤثر در انتشار شاایعه ترسایم گردیاد

مقاله پهوهشی مدلسازی ریاضی انتشار شایعه با رویکرد دفاعی با نگاه به آیات و روایات

احزاب از شایعه با لغت «اِرجاف» نام برده و شایعهپراکنان را با ناام «مُرجِفُاون» ماییواناد،

تا از طریق آن بتوان کنترلپذیری یا تخمین بهترین زمان کنترل انتشار شایعه را مورد بررسی
قرار داد .با استفاده از مدل ارائهشده ،نقطه تعادل را برای سیستم دیناامیکی معرفایشاده باه
دست آوردیم ،این نقطه زمانی واق میشود که سیستم به حالت پایداری رسیده باشد ،یعنی
معادله انتشار به نقطه پایدار یود نزدیك شده است و از این به بعد انتشااری بارای شاایعه
وجود ندارد.
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فهرست منابع و مآخذ
الف .فارسي
 قرآن کریم ،ترجمه الهی قمشهای و ترجمه آیت اهلل مکارم شیرازی.
 اسماعیلی ،علی ملمد ر ، 1351جنگ نرم در همین نزدیکی ،چاپ اول ،تهران نشرساقی.
 افروز ،غالمعلیر ، 1318آسیبشناسی تربیت اجتماعی ،پیوند ،شماره 261و  262و .263
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افشاریان ،رحیم و ابراهیمی ،رحمت اهللر ، 1355شای از دیدگاه قرآن و سیرهی نبوی ،گونه شناسی در عملیات
روانیرمجموعه مقانت همایش عملیات روانی"گونه شناسی"  ،تهران نشر معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد
ک نیروهای مسلحردبیریانه همایش صفله.06-15



بلرانى ،هاشم بن سلیمان .1118 ،البرهان فی تفسیر القرآن ،ملقق؛ بنیاد بعنت ،واحد تلقیقات اساالمىموسسان البعنان،
انتشارات البعنه ،قم.

جمعی از نویسندگانر ، 1311مجموعه مقانت تبلیغات و عملیات روانی ،ترجمه حسین حسینی ،تهران دانشگاه امام
حسینرع ،پهوهشکده علوم دفاعی ،چاپ دوم.
 صادقی ،جهانبخش و همکاران ر ، 1311مبانی روانشناسی نظامی ،تهران انتشارات دانشگاه افسری امام علیرع  ،جلد
اول.


طباطبایى ،ملمدحسین .1311 ،ترجمه تفسیر المیزان ،مترجم؛ ملمد باقر موسوى ،انتشارات جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم ،چاپ پنجم ،قم.



طبرسى ،فض بن حسن ترجمه تفسیر جوام الجام  ،مترجم؛ علاى عبداللمیادى ،انتشاارات آساتان قادس رضاوى،
بنیاد پهوهشهاى اسالمى ،مشهد.



طبرسی ،فض بن حسن ،بی تا .ترجمه تفسیر مجم البیان ،ترجمه و تصلیح؛ هاشم رسولى ،انتشارات فاهانی،
تهران.



فیِ کاشانى ،ملمد بن شاه مرتضى تفسیر الصافی ،تصلیح؛ حساین اعلماى ،انتشاارات مکتبان الصادر ،چااپ دوم،
تهران.

 قرائتى ،ملسن .1355 ،تفسیر نور ،انتشارات مرکز فرهنگى درس هایى از قرآن .تهران.
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قمى ،على بن ابراهیم .1303 ،تفسیر القمی ،ملقق؛ طیب موسوى جزایرى ،انتشارات دارلکتاب ،چاپ سوم ،قم.



متفکر ،حسینر ، 1355جنگ روانی ،تهران انتشارات زمزم ،چاپ هفتم.



نصر ،صالحر . 1313جنگ روانی ،ترجمه ملمود حقیقت کاشانی ،تهران انتشارات سرو  ،چاپ پنجم.


.  تهران انتشارات دانشگاه افسری امام علیرع، عملیات روانی، 1311 یعقوبر،یوسفوند
.86-12 صفله، 216  شماره، مجله تدبیر،و پایش

 مدیریت شایعه؛ پذیر، 1355 ر، صدیقه،هماصدر
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