
سال اول/ شماره 4 / زمستان 1400/ پیاپی 4

DOR: 20.1001.1.27833542.1400.1.4.3.7

ANALYZING THE REACTION OF THE BELIEVERS FACING THE LIE 
FABRICATION OF THE ENEMIES AGAINST THE RELATIVES OF THE 

MUSLIMS’ LEADER (BASED ON VERSES 11 TO 20 OF SURAH NOOR) 
(Received: 2022-03-19 / Accepted: 2022-06-29)

Seyyed Malik Khademi1

ABSTRACT
The enemies of the Islamic government always seek to weaken and destroy the 
Muslims and the Islamic government and its officials in different ways; One of 
their actions is to fabricate lies and spread them to the maximum; Verses 11 to 20 
of Surah Al-Noor, which addresse the believers in more than 20 sentences, ex-
press the calumny (Ifk) of the enemies of the Islamic government; It is important 
to study this issue to prevent the achievement of the enemies and to strengthen 
the Islamic administration. Thus, practical and developmental researches in this 
field are necessary; because the enemy is putting a lot of pressure on the Islamic 
society and changing beliefs through spreading lies and psychological warfare, 
and the believers must learn and implement the right methods of dealing and 
reacting to it.
This article examines the aforementioned verses according to the interpretations 
and addresses what the active and passive reactions are, their types, reasons 
and how they are. This research has processed library and software data in a de-
scriptive-analytical method by narrative-revelatory manner (verses and hadiths). 
An examination of some backgrounds shows that so far no research has been 
done on the analysis of the believers' reaction to the verses of Ifk, and scholars 
have mostly studied the occasion of revelation of these verses. Therefore, the 
present article, with this new perspective, examines the reaction of believers to 
such an issue. 
Some of the results are as follows: A passive reaction to the lies and liars is the 
result of weak faith and lack of insight, and will weaken the position of leadership, 
and indifference in this issue will lead to great and painful torment, but an active 
reaction against liars is the result of faith and religiosity, and it leads to be optimist 
about the believers and pesimist against the enemies, as well as it prevents the 
occurrence of immoralities. 

KEYWORDS: Passive Reaction, Active Reaction, Ifk, Lie Fabrication, Lead-
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 واکاویواکنشمؤمنان
دربرابردروغسازیدشمنانعلیهبستگانرهبرمسلمانان

)باتکیهبرآیات11تا20سورۀنور(

)تاریخ دریافت: 1400/12/28  - تاریخ پذیرش: 1401/04/08(
سید مالک خادمی1

1.چکیده
تخریب  و  تضعیف  پی  در  متفاوتی  روش های  با  همواره  اسالمی  نظام  دشمنان 
مسلمانان و نظام اسالمی و مسئوالن آن هستند؛ یکی از اقدامات آنان، دروغ سازی 
از  بیش  را در  نور، که مؤمنان  تا 20 سورۀ  آیات 11  و نشر حداکثری آن است؛ 
20 جمله مورد خطاب قرار داده است، بیانگر افک )دروغ سازی( دشمناِن نظام 
پیروزی دشمنان و تقویت  از  برای جلوگیری  این موضوع  اسالمی است؛ بررسی 
نظام اسالمی مهم است و پژوهش های کاربردی و توسعه ای در این زمینه ضروری 
است؛ زیرا دشمن به شدت با شایعه پراکنی و جنگ روانی در حال فشار به جامعۀ 
اسالمی و تغییر باورهاست و مؤمنان باید روش های برخورد و واکنش درست را 
و  بررسی  تفاسیر،  ازمنظر  را  یادشده  آیات  نوشته،  این  کنند؛  اجرایی  و  فراگرفته 
ناسازگارانه  و  سازگارانه  واکنش  و چگونگی  چرایی  و  چندگونگی  و  چیستی  به 

پرداخته است.

و  کتابخانه ای  داده های  روایات(،  و  )آیات  وحیانی  نقلی  روش  با  پژوهش  این 
نرم افزاری را به شکل تحلیلی توصیفی پردازش کرده است. بررسی برخی پیشینه ها 
نشان می دهد تاکنون پژوهش دربارۀ واکاوی واکنش مؤمنان از آیات افک صورت 
پرداخته اند؛  آیات  این  نزول  شأن  بررسی  به  بیشتر  پژوهشگران،  و  است  نگرفته 
ازاین رو نوشتار حاضر با این دیدگاه نو، واکنش مؤمنان را به چنین مسئله ای بررسی 
کرده است. برخی از نتایج چنین است: واکنش سازگارانه با دروغ و دروغ سازان 

malek2@mailfa.com ،1- سطح3، رشته فقه و اصول، حوزه علمیه قم، قم، ایران
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رهبری خواهد  جایگاه  تضعیف  سبب  و  است  بی بصیرتی  و  ایمان  نتیجۀ ضعف 
شد و بی تفاوتی در این مسئله عذاب عظیم و دردناکی در پی دارد، اما واکنش 
ناسازگارانه دربرابر دروغ سازان نتیجۀ ایمان و دین داری است و سبب خوش گمانی 

به مؤمنان و بدگمانی به دشمنان و مانع وقوع منکرات خواهد شد.

دروغ سازی،  افک،  ناسازگارانه،  واکنش  سازگارانه،  واکنش  کلیدواژه ها: 
اطرافیان و بستگان رهبری
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2.مقدمه
که  افرادی  است؛  آنان  الهی  جانشینان  و  الهی  پیامبران  وظیفۀ  مهم ترین  مسلمانان،  رهبری 
و  دسیسه ها  انواع  با  می کنند  سعی  همواره  دارند،  آنان  با  عملی  یا  عقیدتی  یا  دشمنی شخصی 
دروغ سازی ها مردم را از گرد آنان دور کنند )نوفل، 1407ق: 18 و 30( و جایگاه و مقبولیت آنان 

را تضعیف کنند و درنتیجه به اهداف خود، یعنی به دست گرفتن حکومت و قدرت، برسند. 

بیانمسئله
آیات بسیاری از قرآن کریم بیانگر واکنش مردم دربرابر اتفاق های گوناگون است؛ یکی از 
نیازمند واکنشی مناسب است؛ خدای سبحان  اتفاق ها دروغ سازی دربارۀ مؤمنان است که  این 
بی تفاوتی دراین باره را ناپسند شمرده است و مؤمنان را به سبب تأیید دروغ و دروغ سازان نهی و 

توبیخ کرده است؛ ازجمله آیاتی که دراین باره وجود دارد، آیات 11 تا 20 سورۀ نور است.1 
 در این نوشتار می کوشیم تا واکنش مؤمنان را دربرابر دروغ سازی دشمنان بررسی و تحلیل 
کنیم؛ که چندگونه واکنش وجود دارد و مؤمنان چگونه واکنشی از خود نشان داده و باید بدهند. 
برای این هدف از تفاسیر گوناگون )مانند گرایش اجتماعی و تربیتی( و معتبری ازجمله تفسیر 
العیاشی، روض الجنان، مجمع البیان، التفسیر الکبیر، المیزان، پرتوی از قرآن، من هدی القرآن، 

روان جاوید، تسنیم، نمونه و نور بهره خواهیم برد.

اهمّیتوضرورتمسئله
خداوند، در این آیات، سازش گران را سرزنش کرده است؛ برای نمونه پنج بار حرف »لوال« را 
که از ادات توبیخ است به کار برده و از عذاب بزرگ و دردناکی برای سازشگران با دشمن خبر 
با گسترش  نیز  امروز  بپردازیم؛  به واکاوی واکنش مؤمنان  اهمیت دارد که  ازاین رو،  داده است؛ 
وسایل ارتباط جمعی، رسانه های گوناگون به انتشار دروغ می پردازند و ضروری است مؤمنان واکنش 
مناسب دربرابر دروغ های دشمنان را فراگیرند تا مبادا سکوت یا سخن آنان مهر تأییدی بر دروغ های 
دشمنان و بی آبرویی مؤمنان باشد؛ زیرا مؤمنان بر همدیگر حقوقی دارند ازجمله اینکه »جز خیر به 

هم گمانی نداشته باشند« )کوفی اهوازی، 1404ق: 67(.

1- آیات دیگری مانند احزاب:60 و حجرات: 6 را نیز می توان در این زمینه بررسی کرد.
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پیشینۀمسئله
با جستجوی پیشینه در برخی از کتاب ها و مقاله ها، این نتیجه حاصل شد که دربارۀ چگونگی 
واکنش مؤمنان در این آیات، بحث قابل توجهی صورت نگرفته و بیشتر روی سخن به اختالف 
در شأن نزول آیه و موضوع اشاعه رفته است که کدام یک از همسران پیامبر مورد تهمت قرار 

گرفته است؟ و چه کسانی به این دروغ پرداخته اند؟ 
برای نمونه، نهله غروی نائینی درمقالۀ »شایعه در قرآن و روایات و امنیت جامعه« شایعات 
میان،  این  در  است.  کرده  بررسی  را  اسالمی  جامعۀ  و  ایشان  خانوادۀ  پیامبر،  دربارۀ  گوناگون 
داستان افک را نیز به عنوان شایعۀ ناموسی و اخالقی ذکر کرده است. همچنین محمد مازندرانی 
در مقالۀ »شایعه در قرآن و روایات«، ضمن اشاره به آیات افک، در بخشی از نوشته به آثار شایعه 
پرداخته است. سید  بیماری شایعه سازی  راه درمان  و وظایف مسلمانان دربرابر شایعه پردازی و 
روح الله حسینی علی آباد در مقالۀ »نگاه قرآنی به شایعه و شبهه، دو روش نفوذ فرهنگی دشمن از 
طریق رسانه« و هم به آیات یادشده پرداخته و هم با رویکرد فضای مجازی و رسانه این موضوع 

را بررسی کرده است.
 دربارۀ شأن نزول آیات، میان دانشمندان مسلمان اختالف است که افک به خانواده پیامبر
 نسبت داده شده است یا به دیگری )حسینی، 1398ش: 102(؛ اگر دربارۀ خانواده پیامبر
آیات دربارۀ  این  بوده که  پیامبر  زِن  ببینیم کدام  ما بخواهیم  نیست که  این  باشد، »اصاًل قضیه 
تهمت به او نازل شده است. مسئله، مسئلۀ دیگری است؛ یک دستور اخالقِی اجتماعِی بسیار 
مهم است« )خامنه ای: 1368/07/28(. اگر دربارۀ خانواده پیامبر نباشد، بخش اصلی این 
نوشته را می توان به آن استناد کرد؛ زیرا آیات برای توبیخ نوع واکنش مردم صادر شده است که 
چرا واکنش آنان نسبت به دروغ و دروغ سازان سازگارانه بود نه ناسازگارنه؟ امام خامنه ای به عنوان 
رهبر کنونی مسلمانان دراین باره می فرمایند: »مسئله این نیست که این شخص، همسر پیامبر بود. 
اگر همسر پیامبر هم نبود، همین عتاب و خطاب و همین تکلیف برای مؤمنین وجود داشت« 

)همان(.
بی شک اگر این نسبت )إفک( به خانوادۀ رهبری مسلمانان باشد، بهتانی بزرگ تر و توبیخ و 
عذابی دردناک تر در پی خواهد داشت؛ این نتیجه از آیات دیگر نیز به دست خواهد آمد؛ عالوه 
بر این، هدف دروغ سازان، تخریب نظام اسالمی یا شخصیت رهبر مسلمانان بود که بررسی این 
مسئله نیز با توّجه به آیات موردبحث امکان پذیر است. پس می توان با تحلیل آیات یادشده در 
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عنوان، واکنش مؤمنان دربرابر دروغ سازی دشمنان دربارۀ مسلمانان، به ویژه رهبری و مسئوالن 
نظام اسالمی را بررسید.

به  آیات  ده گانه،  با ذکر اختالف در مخاطب  آیات  این  تفسیر  ابتدای  عالمه طباطبایی در 
یا  یک  که  است  سیاق  خالف  و  است  مؤمنان  عموم  به  آیات  که خطاب  می پردازد  نکته  این 
چند خطاب به افرادی معین باشد: زیرا این کار، یعنی تعین خطاب به افرادی خاص، تفکیک 
بیشتر  دارند، چون بی شک  قرار  آیات موردبحث  از  اول  آیه  ده  میان خطاب هایی است که در 
)طباطبایی،  است  مؤمنین  عموم  متوجه  است،  خطاب  بیست وچند  که  مذکور،  خطاب های 

1417ق، ج15: 90(.
و  است  اشکاالتی  دارای  نزول،  روایات شأن  از  دارد، هر دو دسته  باور  )همان: 89(  ایشان 
چیزی که مسّلم است افک موردبحث، دربارۀ یکی از خانواده های رسول خدا بوده، حال 
 َو ُهَو 

ً
ُه َهینا

َ
ْحَسُبون

َ
یا همسرش یا کنیز ام ولدش که شاید همین نکته هم به طور اشاره از تعبیر َو ت

ِ َعِظیٌم )نور: 15( استفاده شود.
َد للاَّ

ْ
ِعن

آیت الله جوادی آملی نیز بیان کرده اند که اصل واقعۀ افک دربارۀ حریم پیامبر است، 
هرچند در تعیین مصداق آن اختالف است که عایشه بوده یا ماریۀ قبطّیه )جوادی آملی، 1396: 
216(؛ اما گروهی از منافقان سعی کردند با رواج این تهمت، حریم حضرت را مسلوب الحیثیة 

کنند )همان(؛ بنابراین این آیات فراوان برای تبرئۀ حریم پیامبر نازل شده است.
آیت الله مکارم شیرازی دربارۀ شمول آیات می فرماید: »می دانیم آیات قرآن اختصاص به شأن 
نزول ندارد، بلکه همۀ مؤمنان را تا دامنۀ قیامت شامل می گردد، یعنی توصیه می کند که مسلمانان 
در این گونه موارد گرفتار احساسات تند و داغ نشوند و دربرابر لغزش ها و اشتباهات گنه کاران 

تصمیمات خشن نگیرند« )مکارم شیرازی، 1374، ج14: 414(.

نوآوریتحقیق
 پس از بررسی برخی از پیشینه های پژوهشی می توان نوآوری این تحقیق را چنین بیان کرد: 

توّجه به »سیاق آیات« که یکی از اصول تفسیری است و »کاربردی کردن« آن متناسب با 
»فضای مجازی« که سرعت انتشار دروغ سازی و شایعه در آن زیاد و دایرۀ آن وسیع است؛ زیرا 
پژوهش های پیشین بیشتر به »شأن نزول« یا »شایعه« تکیه کرده اند و نیازهای جامعه به ویژه فضای 
مجازی -که بستر دروغ و دروغ سازی را گسترده کرده است- را لحاظ نکرده اند همچنین در 
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موضوع شایعه، مّتکی بر آیات یاد شده نیستند.
آیات این داستان می رساند که مطلب در میان مسلمانان شهرت یافته و سروصدا به راه انداخته 
و اشارات دیگری که از آنها برداشت می شود که به بعضی از خانوادۀ رسول خدا نسبت فحشا 
داده شده و نسبت دهندگان چند نفر بوده و داستان را در میان مردم دهان به دهان چرخانده اند. 
همچنین به دست می آید که بعضی از منافقان یا بیماردالن در اشاعۀ این داستان کمک کرده اند، 
زیرا به طورکلی اشاعۀ فحشا در میان مؤمنان را دوست می داشتند؛ ازاین رو، خدا این آیات را نازل 
و از رسول خدا دفاع کرد؛ پس با توجه به آنچه بیان شد بر اساس سیاق آیات، به این مهم 
توبیخ  تا  می کردند  کاری  باید چه  و  ندادند  انجام  مناسب  واکنش  چرا  مؤمنان  که  می پردازیم 

نمی شدند؟

3.چهارچوبوادبیاتتحقیق
در این بخش، مبانی، اهداف، روش و مبادی تحقیق بیان می شود.

مبانی تحقیق
در مبانی، به زیرساخت ها و پیش پژوهش های مسئله می پردازیم؛ مبنای این تحقیق تنها آیات 
11 تا 20 سورۀ نور است و بنا نداریم آیات دیگر را بررسیم زیرا به عنوان یک رکوع قرآنی دارای 
معنای مستقلی هستند؛ محور این تحقیق، ظاهر و سیاق آیات است که به روشنی بیانگر چگونگی 
واکنش مؤمنان دربرابر دروغ و دروغ سازان و همچنین واکنش خدای سبحان دربارۀ این اقدام 

است هرچند به شأن نزول آیات ننیز توّجه شده است.

اهداف تحقیق
در اینجا برخی از اهداف و چشم اندازهای تحقیق را بیان می کنیم.

1. دشمن شناسی: بدانیم که دشمنان نظام اسالمی همیشه به شکل سازمانی و گروهی )ُعصبة( 
در پی تضعیف و تخریب نظام و مسئوالن و جامعۀ اسالمی هستند. در پی این شناخت، شیوه های 

برخورد با دشمناِن سازمان یافته را خواهیم یافت. 
2. دوست شناسی: بدانیم که به محض شنیدن یا دیدن، قضاوت به خوبی یا بدی نکنیم، بلکه 

بررسی کنیم؛ به ویژه آنجا که دربارۀ مؤمن و مسلمان و رهبر مسلمانان باشد.
3. رفتارشناسی: حرکت از جهت برخورد دوگونه است: کنشی یا واکنشی. هرکدام از جهت 
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رفتارهای  پژوهش،  این  در  موردبررسی  آیات  ناسازگارانه؛  و  سازگارانه  است:  دوگونه  سازش 
سازگارانه را شناسایی و نقد کرده است.

روش تحقیق
از میان روش های تحقیق )عقلی، نقلی، ادبی، زبان شناختی و ترکیبی(، روش نقلی وحیانی 
)آیات و روایات( را برای توصیف و تحلیِل داده هایی کتابخانه ای و نرم افزاری برگزیدیم تا پژوهش 

از اتقان بیشتری برخوردار باشد.

مبادی تحقیق
در مبادی به چیستی و چندگونگی دو واژۀ واکنش و افک می پردازیم:

الف( چیستی واکنش
صورت  دیگر  حرکت  مقابل  در  که  است  حرکتی  واکنش  است؛  کنش  مقابل  در  واکنش 
می گیرد. ازنظر اسالم، هر عملی )کنشی(، عکس العملی )واکنشی( دارد؛ قرآن کریم در مورد 
ها1 )شوری: 40(: »کیفر بدی مجازاتی 

ُ
ل

ْ
 ِمث

ٌ
ة

َ
ٍة َسیئ

َ
کنش و واکنش منفی می فرماید: َو َجزاُء َسیئ

 ِْحسان
ْ

 ال
َّ
ِْحساِن ِإال

ْ
همانند آن است.« و در مورد کنش و واکنش مثبت می فرماید: َهْل َجزاُء ال

)الرحمن: 60(: »آیا جزای نیکی جز نیکی خواهد بود؟« درنتیجه سود و زیان واکنش اعمال 
ها )اسراء: 7(: »اگر نیکی 

َ
ل

َ
ْم ف

ُ
ت

ْ
َسأ

َ
 أ

ْ
ِسکْم َو ِإن

ُ
ف

ْ
ن
َ
ْم ِل

ُ
ت

ْ
ْحَسن

َ
ْم أ

ُ
ت

ْ
ْحَسن

َ
 أ

ْ
را متوجه او می داند: ِإن

کنید، به خودتان نیکی می کنید؛ و اگر بدی کنید باز هم به خود می کنید.« 
بنابه قانون یکم نیوتن »جسم دوست دارد اگر ساکن است،  ساکن باقی بماند و اگر متحّرک 
است، متحّرک باقی بماند!« و بنابر قانون سوم نیوتن »هرگاه جسمی به جسم دیگر نیرو وارد کند، 

جسم دوم هم به جسم اول نیرویی برابر آن، ولی در خالف جهت وارد می کند.«
از نظر فقهی، در باب نهی از منکر و برخی دیگر از ابواب، واکنش دربرابر کنش های منفی 
واجب است. »انکار ازنظر فقهی، بدین معناست که مسلمان درقبال گناهکار عکس العمل مناسب 
از خود نشان دهد، مانند اعراض و روگردانی و جواب دادن و کتک کاری، همچنین جواب نفی 
مدعی  علیه در حّقی که مورد ادعای مدعی است. انکار با وجود شرایط برای هر مکّلف واجب 

1- در تفاسیر، این آیه را حمل به جراحت و قصاص در جرح کرده اند نه اینکه در سّب و فحش اینچنین باشد ال یقابل 
القذف بقذف و ال الکذب بکذب )ماوردی، بی تا، 5: 207(.
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است و در صورت انکار متهم، حاکم با علم خود می تواند حکم کند« )مرّوج، 1379: 77(.
همچنین »در مقابل تجاوز دشمن به ناموس و مال و دین و جان، مقاومت و ایستادگی در 
صورت قدرت، واجب است و در اصطالح فقه، این مقاومت دفاِع واجب نامیده می شود و دفاِع 

واجب ابتدا از عکس العمل ساده شروع می شود تا به عکس العمل شدید برسد« )همان: 224(.

ب( چندگونگی واکنش
واکنش ازمنظر نوع برخورد دو گونه است: سازگارانه )موافق( و ناسازگارانه )مخالف(. انسان 
در مقابل کنش های منفی دو نوع برخورد می تواند داشته باشد؛ یا دربرابر کنِش منفی، مقابله به مثل 
و مخالفت و ناسازگاری خود را اعالم می کند یا دربرابر کنِش منفی، با صلح و سازش برخورد 

می کند و مخالفتی از خود بروز نمی دهد. 

ج( چیستی افک )دروغ سازی(
»انسان در واکنش گری با سایر مخلوقات مشترک است، اما به خاطر داشتن قوۀ تفکر و تعّقل، 
تنها مخلوق کنش گر است« )فیلسوف یار، 1397(. ازاین رو انسان می تواند حّتی بدون اثرپذیری از 
غیر و بدون احتیاج و نیاز، کاری را انجام دهد؛ دروغ و افک نیز یکی از کنش ها و واکنش هایی 
او دروغ  وابستگان  و  بر رهبر مؤمنان  بلکه  آنان که علیه مؤمنان،  انسان سر می زند؛  از  است که 
می بندند، کارشان ناپسند است؛ زیرا اصل دروغ گویی ناپسند است؛ حّتی اگر راست بگویند، باز 

هم ناپسند است، زیرا اشاعه دادن منکرات و چیزهای زشت، ناپسند است.
هر  برای  نمونه،  برای  است؛  شده  ذکر  ویژه ای  دستورهای  فحشا،  رواج  از  جلوگیری  برای 
واقع  اگر  است؛  نشده  واقع  یا  است  واقع شده  یا  فعل،  وقوع  از حیث  می شود  داده  که  خبری 
شده باشد یا به فاعل آن نسبت داده می شود یا به دیگری. اگر واقع نشده باشد به هرکس نسبت 
داده شود »دروغ« است؛ اگر این دروغ را به چیز مهم و باارزشی نسبت دهند، به آن »افک« 
می گویند. در آیات مذکور از سه عنوان: »افک« و »کذب« و »بهتان« سخن به میان آمده است 

که مراد از آن همان عمل صورت گرفته است.
برخی واژه شناسان در چیستی و وابستگی افک با کذب آورده اند: »کذب، اسمی است که برای 
خبر بدون فاعل یا خبر از چیزی که وجود ندارد ایجاد شده است؛ چه قبحش فاحش و آشکار باشد و 
چه نباشد؛ و اصل آن در عربی کوتاه کردن است. افک، همان کذب است اما آنجایی به کار می رود 
که قبح و زشتی اش، فاحش باشد؛ مانند دروغ بستن بر خدا و رسول خدا و نسبت زنا بر زن 
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شوهردار؛ ازاین رو، افک در عربی یعنی گرداندن « )عسکری، 1400ق: 37(. راغب افک را چیزی 
 

َ
ک: کلُّ مصروٍف عن وجهه الذی یحقُّ أن یکون

ْ
ف ِ

ْ
می داند که از صورت حقیقی اش برگردانده شود: »ال

علیه« )راغب اصفهانی، 1412ق: 79(. ابن فارس و مصطفوی نیز افک را دگرگون شدن و برگرداندن 

چیزی از صورت و جهت خودش می دانند )ابن فارس، 1404ق، 1: 118 و مصطفوی، 1368، 1: 98(.

د( چندگونگی افک )دروغ سازی(
انتقال  زمان  و  نیت، سرعت  آثار، عوامل،  مانند موضوع،  اعتبارهای گوناگونی،  به  را  افک 
می توان تقسیم کرد )ر.ک: نوفل، 1407ق: 78(. افک در قرآن 27 مرتبه ذکر شده است. بیشتر 
موارد استعمال آن دروغ سازی »منافقان« )منافقان: 4( و »مشرکان« )احقاف: 28( و »کافران« 
دربارۀ   )9 )ذاریات:  »دروغ سازی«  هر  و   )30 )توبه:  مسیحیان«  و  »یهودیان  و   )11 )احقاف: 
قرآن«  و  خدا  »آیات  و   )152 و   151 )صافات:  »خدا«  مانند  جنسی  و  اعتقادی  موضوع های 
)جاثیه: 6 و 7؛ سبأ: 43( و »مالئکه« )صافات: 151 و 152( و »پیامبران« )توبه: 30( و »مؤمنان« 
)احقاف: 11( و »زنان« )نور: 11( وارد شده است؛ پس افک، فقط دروغ سازی در مورد زنان 
نیست؛ ولی امروز »بیشتر شایعات با محوریت زنان و دختران مسلمان است که از سوی دشمنان 

شکل می گیرد تا نیرو و مقاومت مسلمانان را از بین ببرند« )ر.ک: نوفل، 1407ق: 88(.
به آن پرداخته شده است، از جهت موضوع، اعتقادی )نبّوت( و  آنچه در آیات موردبحث 
سیاسی )حاکم اسالمی( و حیثیتی )آبرویی( و جنسی )همسر( است و از جهت عوامل، مهم ترین 
عامل آن، دشمنی با رهبری و رغبت مردم به طرح چنین موضوعاتی بود که منافقان سازماندهی 

می کردند و از جهت زمان و سرعت انتقال، در زمانی کوتاه و با سرعت زیادی نشر یافت.

واکنشسازگارانهوناسازگارانه
دو  منفی  و  مثبت  پیامدهای  و  چرایی  چندگونگی،  چیستی،  تحلیل  پژوهش  این  محوریت 

واکنش سازگارانه و ناسازگارانه است.

1. واکنش سازگارانه با دروغ سازی
بررسی  به  بخش  دو  در  است؛  واکنش  پژوهش،  این  در  اصلی  کلیدواژۀ  اینکه  به  توجه  با 
چگونگی  و  چرایی  چندگونگی،  چیستی،  ابتدا  می پردازیم:  ناسازگارانه  و  سازگارانه  واکنش 

واکنش سازگارانه را بررسی می کنیم.
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1-1. چیستی واکنش سازگارانه 
وقتی انسان دربرابر دروغ و دروغ سازان، سکوت کند و بی خیال باشد، گویا به آن رضایت 
داده است؛ مگر اینکه حداقل در قلب خود به آن معترض و متنفر باشد و این در صورتی است 

که نتواند آن اعتراض و انتقاد را در ظاهر نشان دهد.

2-1. چندگونگی واکنش سازگارانه
واکنش سازگارانه ازمنظر نمود، یا باطنی است یا ظاهری؛ گاهی انسان دربرابر دروغ و دروغ سازان، 
در باطن راضی و خشنود است و در ظاهر واکنشی نشان نمی دهد. در این صورت، واکنش او سازگارانه 
و باطنی است و گاهی دربرابر دروغ و دروغ سازان، در ظاهر رضایت و خشنودی خود را نشان می دهد. 
یکی از نمودهای رضایت ظاهری به دروغ، پخش و ارسال دروغ برای مردم و کاربران و مخاطبان در 

فضای حقیقی و مجازی یا معرفی دروغ سازان و حمایت از آنان است.

3-1. عوامل واکنش سازگارانه
دروغ را انسان ها، حّتی دروغ گویان، ناپسند می شمارند و دوست ندارند کسی به آنان دروغ 
بگوید و دربرابر دروغ گویی و دروغ گو واکنش نشان می دهند. بااین حال، گاهی انسان در مقابل 
دروغ و دروغ گویی، سکوت می کند و گویا آن را می پذیرد البته »جعل و پخِش دروغ، بیشتر 
افکار عمومی است« )مکارم  انحراف  اشتغال و  از شاخه های جنگ روانی و توطئه در جهت 
شیرازی، 1374، 14: 407(. در این جا بر اساس آیات موردبحث به واکاوی دلیل های این سازش 

می پردازیم:

1-1-1. قدرت دروغ سازان
با توجه به عبارت )عصبة( دانسته می شود که دروغ سازان، گروهی بوده اند که حتی تا چهل نفر 
هم در آن دخالت داشته اند، زیرا عصبة به معنای جماعتی متعّصب و یک دست و مرتبط با هم است 
که گفته شده از ده تا چهل نفر است: »أن العصبة جماعة متعصبة متعاضدة، و قیل: إنها عشرة إلی 
أربعین« )طباطبایی، 1417ق، 15: 89(. از این دانسته می شود که دروغ سازان »شبکه ای منسجم و 
نیرومندی برای توطئه تشکیل داده بودند« )مکارم شیرازی، 1374، 14: 395( که شاید مؤمنان از 

آنان ترسیده باشند و ازاین رو واکنشی سازگارانه از خود نشان داده باشند.
دروغ و شایعه از افراد خاصی زاده می شود و در بستر خاصی )سازش( رشد می کند و با واکنش 
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خاصی )ناسازگاری و مقاومت( می میرد؛ ازجمله افرادی که سبب توّلد آن هستند عبارت اند از: 
و  مزدوران  مانند  پنجم  ستون  جاسوسی،  و  اطالعاتی  سرویس های  جنگی،  و  رسمی  »دشمن 
منافقان، بنگاه های خبرپراکنی و روزنامه نگاران خودی، افراد روانی یا ضعیف النفس که به منظور 
جلب  توجه یا ارضای نفس در حقد و حسد و نفرت و... دست به شایعه پراکنی و دروغ سازی 

می زنند« )مکارم، 1378: 4(.

 2-1-1. ظاهربینی و ضعف بصیرت
دشمنان با حیله های زیادی، دروغ های خود را چنان ماهرانه به مؤمنان القا می کنند و چنان 
ببینند و فریب بخورند.  آنان را خیرخواه و بر حق و راست گو  ظاهرسازی می کنند که مؤمنان 
این آیات نشان می دهد که مسلمانان به دلیل ضعف بصیرت، چنان فریب  خورده بودند که فکر 
می کردند این شایعه سازی راست است. »البته بیشتر مردم قدرت مواجهه با وقایع تلخ را ندارند و 

منفعالنه عمل می کنند« )ر.ک: نوفل، 1407ق: 93(.
به عبارت دیگر معلوم می شود که عموم مؤمنان، با فرض دخول منافقان در آنان، دچار اختالف 
را پذیرفته  این کنش منفی، واکنشی سازگارانه داشتند و صدق خبر  بودند، »عده ای در مقابل 
با این تهمت چگونه  499( و »عده ای هم منکر و نگران بودند که  بودند« )طّیب، 1378، 9: 
ابزارهای  از  دشمنان  امروز  است«؛  دامن گیرشان شده  که  است  این چه شری  و  کنند  برخورد 
به  به دروغ  یا تصویری را  بهره می گیرند و ممکن است هرلحظه خبری  تبلیغاتی قوی و مشهور 
مؤمنان یا مسئوالن نظام اسالمی نسبت دهند؛ و چنانچه مردم دنبال کنندۀ رسانه های دشمن باشند 

و از قوۀ بصیرت برخوردار نباشند، فریب خواهند خورد.
کم: »آن را برای خود شّر نپندارید، 

َ
یٌر ل

َ
کْم َبْل ُهَو خ

َ
ا ل رًّ

َ
با نزول آیات به ویژه این قسمت: ش

بلکه آن )درنهایت( به نفع شماست«؛ معلوم شد که خبر کذب بوده است و خداوند نه تنها غصه 
نیز شد، همچنین »یکی  منافقان و دروغ پردازان  باعث رسوایی  بلکه  و نگرانی را برطرف کرد، 
از مصادیق خیر بودن این جریان، بصیرت افزایی مؤمنان برای حوادث مشابه است« )طباطبایی، 

1417ق، ج15، ص90(.

3-1-1. بی توّجهی به یکپارچگی و وظایف اجتماعی
مؤمنان در این قضیه خود را از صحنه کنار کشیدند و سکوت کردند و این جریان را خصوصی 
ا  رًّ

َ
شمردند، ازاین رو دخالت نکردند و به آن هیچ واکنشی نشان ندادند؛ قرآن در این جمله: ش
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با  به نفع شماست«  نپندارید، بلکه آن )درنهایت(  کم: »آن را برای خود شّر 
َ
یٌر ل

َ
َبْل ُهَو خ کْم 

َ
ل

زیرا  است،  به راستی چنین  و  می شمرد  سهیم  حادثه  این  در  را  مؤمنان  همۀ  »لکم«  ذکر ضمیر 
مؤمنان ازنظر حیثیت اجتماعی از هم جدایی و بیگانگی ندارند و در غم ها و شادی ها شریک 
َسَب ِمَن 

َ
و سهیم اند« )مکارم شیرازی، 1374، 14: 395(؛ و جملۀ دیگر ِلکّلِ اْمِرٍئ ِمْنُهْم َما اکت

از  مانع  هرگز  گناه  بنیان گذاران یک  و  »مسئولیت عظیم سردمداران  می شود که  یادآور   م ْ
ث ِ

ْ
ال

مسئولیت دیگران نخواهد بود، بلکه هرکس به هر اندازه و به هر مقدار در یک توطئه سهیم باشد 
بار گناه آن را بر دوش می کشد« )همان، 14: 396(.

ازجمله عوامل رواج شایعه، اهمیت موضوع و ابهام است یعنی »هرقدر اهمیت موضوع برای 
خواننده یا شنونده بیشتر باشد و ابهامات بیشتری پیرامون موضوع وجود داشته باشد، شانس حیات 
و رواج شایعه بیشتر است« )مکارم، 1378: 5(. یکی از جاهایی که جهاد تبیین در آن معنا پیدا 

می کند، همین جاست؛ زیرا جهاد دربرابر دشمن و تبیین نیز دربرابر ابهام به کار می رود.

4-1. چگونگی و پیامدهای واکنش سازگارانه
بیان  افک  آن  دربرابر  سازگارانه  واکنش  و  افک  پیامدهای  چگونگی  ابتدا  بخش،  این  در 
می شود؛ ازاین رو دو صفت عظیم و الیم در آیات ده گانه بررسی می شود؛ زیرا در پایان نیمی از 
آیات، به عنوان پیامد ذکر شده اند. وصف عظیم در چهار آیه از این آیات ده گانه ذکر شده که 
دو مورد به اصل موضوع )بهتان و دروغ( و دو آیۀ دیگر به نتیجۀ آن )عذاب عظیم( مربوط است. 
صفت الیم هم در یک آیه برای عذاب دروغ سازان و همراهان آنان )کاربران و فالوورها(، یاد شده 
پیامد دارد: بهتان عظیم، عذاب عظیم و  بنابراین افک و واکنش سازگارانه سه عنوان و  است؛ 

عذاب ألیم. پیامد دیگر که هدف اصلی از افک بود، تضعیف جایگاه رهبری مسلمانان است.

1-4-1. بهتان عظیم 
باشد؛ چراکه هتک  دربارۀ جایگاه رهبری  اگر  به ویژه  بهتانی عظیم است،  نزد خدا  افک، 
نیست  نیز جایز  آن  یا خواندن خبر  آن  به  دادن  بلکه گوش  بزرگ است،  ایشان گناهی  حرمت 

)ر.ک: صادقی تهرانی، 1365، 21: 73( .
َد 
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ِ َعِظیٌم )نور: 15(:
للاَّ

 »آن گاه که از زبان یکدیگر )تهمت را( می گرفتید و آنچه را به آن علم نداشتید، دهان به دهان 
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می گفتید و این را ساده و کوچک می پنداشتید، درحالی که آن نزد خدا بزرگ است.«
ک هذا ُبْهتاٌن َعِظیٌم )نور: 16(:

َ
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َ
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َ
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بزنیم.  حرفی  دراین باره  که  نرسد  را  ما  نگفتید:  شنیدید،  را(  تهمت  )آن  هنگامی که  »چرا 
)پروردگارا( تو منّزهی، این بهتانی بزرگ است.«

الهی پخش می شود، سکوت کنند و آن را  نباید دربرابر شایعاتی که دربارۀ رهبران  مؤمنان 
بپذیرند؛ زیرا آنان نمایندگان خدا هستند و خدا منزه از آن است که رهبری را انتخاب کند که 
خانوادۀ او اهل فحشا باشند و از خدا بعید است که از چنین خانوادۀ پاکی دفاع نکند )صادقی 
تهرانی، 1365، 21: 74(. فاحشگی همسران با کفر آنان تفاوت دارد؛ زیرا فحشا سبب تنفر از 
264(. حتی  مشهدی، 1368، 9:  )قمی  است  ازدواج  مقصود  و خالف  می شود  الهی  رهبران 
نه جنسی؛  دینی است  آمده، خیانت  میان  به  لوط سخن  و  نوح  از خیانت همسران  آنجایی که 
خدا نیز همسران پیامبران را از چنین چیزهایی مصون داشته است )آلوسی، 1415ق، 9: 316( و 
هیچ کدام از مسلمانان، شیعه و سنی، معتقد به فجور همسران پیامبران در زمان زندگی و مرگ 
آنان نیستند )همان، 9: 318(. پس چنین بهتانی عظیم و عجیب  است؛ ازاین رو تکذیب چنین 

شایعاتی واجب است.

1-4-2. عذاب عظیم 
عذاب عظیم هم برای دروغ سازان است و هم برای واکنش گران سازگار؛ همانان که دروغ ها و 

تهمت ها را رواج می دهند یا دربرابر دروغ و دروغ سازان واکنشی از خود نشان نمی دهند.
ُه َعذاٌب َعظیٌم )نور: 11(:

َ
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َ
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َّ
َو ال

مجازات کسی که نقش اصلی را در ارتکاب جرم دارد، بزرگ تر است.
 ْم فیِه َعذاٌب َعظیٌم

ُ
ْضت

َ
ف

َ
کْم فیما أ سَّ

َ َ
ِخَرِة ل

ْ
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ْ
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ُ
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َ
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َ
ْو ال ف

َ
َو ل

)نو: 14(:
و اگر فضل و رحمت الهی در دنیا و آخرت بر شما نبود، به سزای آن سخنان که گفتید، قطعًا 

عذابی بزرگ به شما می رسید.
نخستین  را  حمنه  و  مسطح  و  حسان  نیز  برخی  و  را  سلول  ابی  بن  عبدالله  مفسران،  بیشتر 
سازندۀ دروغ دربارۀ بستگان رهبر مسلمانان در قصۀ افک می دانند )طبرسی، 1372، 7: 206؛ 
زحیلی، 1418ق، 18: 178(. ازاین رو، بیشترین عذاب متوجه کسی است که رهبری و ساماندهی 
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اتاق های فکر  396(؛ پس کسانی که در  به عهده دارد )مکارم شیرازی، 1374، 14:  را  دروغ 
دشمنان، برای هتک حرمت مسلمانان طراحی و برنامه ریزی می کنند یا برای نخستین بار فحشایی 

را گزارش می دهند، گناه بزرگ تری مرتکب شده اند و عذاب بزرگ تری خواهند داشت. 
باید خبرگزاری ها در انتشار چنین خبرهایی مسابقه را کنار گذارند و به دنبال مطرح کردن خود 
از این راه نباشند. »بر پایۀ روایات، کسی که سّنت بدی را پایه گذاری کند دو برابر عذاب خواهد 
شد؛ هم عذاب آن کار بد هم شراکت در عذاب آنان که به آن کار بد عمل می کنند« )فخر 
رازی، 1420ق، 23: 338(. عذاب آیۀ 11 شامل سه گروه سازندگان اصلی، کادر میانی یا ُعصبه 
تبلیغات  تحت تأثیر  می شود که  شنوندگانی  شامل   17 تا   14 آیۀ  و  می شود  مسلمانان  و مجموعه 

دروغ سازان قرار گرفته اند )صادقی تهرانی، 1365، 21: 70(. 
در برخی تفاسیر و روایات آمده است که سازندگان افک مجازات شدند و حّد قذف )تهمت 
زدن( بر آنان جاری شد. کوری و خشکی دست و بی آبرویی آنان نیز ازجمله عذاب های دنیوی 
آنان ذکر شده است )فخر رازی، 1420ق، 23: 338 و بیضاوی، 1418ق، 4: 100(؛ البته عذاب 
و  دروغ سازان  بنابراین  206(؛   :7  ،1372 )طبرسی،  است  عظیم  عذاب  نیز  آخرت  در  جهنم 
تهرانی،  نیستند )صادقی  امان  دنیوی و اخروی خدا در  از عذاب  آنان  کمک کاران و کاربران 
1365ق، 21: 71(. لعن و نفرین و مذّمت و نکوهش و عذاب قبر را نیز ازجمله عذاب های دنیوی 

و اخروی انتشار شایعه ذکر کرده اند )مازندرانی، 1379: 11(.

1-4-3. عذاب دردناک 
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و  دنیا  ایمان شایع گردد، در  اهلی  میان  دارند زشتی ها در  برای کسانی که دوست   »همانا 
آخرت عذاب دردناکی است، و خداوند می داند و شما نمی دانید.« 

یکی از پیام های آیه آن است: »کسانی که به دنبال اشاعه فحشا هستند، نظام اسالمی باید 
آن ها را تنبیه کند« )قرائتی، 1383، 6: 158(.

ریشۀ )ش ی ع( توسعه دادن در یک امر است )مصطفوی، 1368، 6: 166(، چه برای یاری 
توسعۀ فکری، عملی، مادی و معنوی.  مانند  ابعاد گوناگونی دارد،  توسعه  زیرا  انتشار؛  یا  باشد 
همچنین محل ها و جهات گوناگونی دارد مانند توسعۀ خبر در گوش ها و توسعۀ مقام در ذهن ها 
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)همان(. به چوب خشک و باریک نیز شیاع می گویند؛ زیرا با قرار دادن آن در کنار چوب های 
دیگر سرعت انتشار و احراق بیشتر می شود )ر.ک: عسکری، 1400ق، ص273(. الشوع، الوشع 
به نوعی درخت پسته مانند گفته می شود که وقتی آن را می برند بوی آن زیاد می شود )امیری، 
و  نشر  و  کردن  آشکار  معنای  به  اشاعه  و  513(؛   :11 1414ق،  زبیدی،  حسینی  و   51  :1353
گاه شوند )ابن منظور، 1414ق،  رساندن یک خبر به مردم است، به گونه ای که بیشتر مردم از آن آ

.)191 :8
»فاحشه یا فحشاء در قرآن مجید غالبًا در موارد انحرافات جنسی و آلودگی های ناموسی به 
کار رفته، ولی ازنظر مفهوم لغوی به معنی هرگونه رفتار و گفتاری است که زشتی آن بزرگ باشد« 

)مکارم شیرازی، 1374، 14: 403(.
اشاعۀ فحشا و دوست داشتن آن به معنای آشکار کردن و نشر فحشا به مردم، به ویژه در مسئلۀ 
موردبحث،چنان نزد خدا مذموم است که حّتی برخی )معتزله( دراین باره به خدا نسبت زیاده روی 
داده اند )فخر رازی، 1420ق، 23: 347(؛ اشاعۀ فحشا عذابی الیم دارد، زیرا امنیت حیثیتی جامعه 
را به خطر می اندازد )جوادی آملی، 1396: 233( و درنتیجه ناامیدی و آلودگی فضای جامعه را، 

مانند بویی نامطبوع یا غباری غلیظ، در بر می گیرد.
شود؛  پرسش  و  گفت وگو  آن  دربارۀ  که  است  آن  فحشا  داشتن  دوست  نشانه های  ازجمله 
برای نمونه بپرسند از فالنی چه خبر؟ دربارۀ افک یادشده برخی افراد به محض دیدار با دیگری 
می پرسیدند: دیدی صفوان در بین راه چه کرد؟ )جوادی آملی، همان: 233(؛ فخر رازی آورده 
است که ابوحنیفه این استنطاق را نیز مصداق اشاعۀ فحشا دانسته و آن را ممنوع اعالم کرده است 
)فخر رازی، 1420ق، 23: 247(. کسانی که چیزی را دربارۀ مؤمنان بگویند که نه چشمشان 
کلینی،  و   55 )بحرانی، 1416ق، 4:  هستند  فحشا  دوست داران  از  شنیده  نه گوششان  و  دیده 

1407ق، 2: 357(.
عذاب دردناک در دنیا صورت های گوناگون حّدی و تعزیری و تنبیهی و... دارد. همچنین در 
آخرت، هرکس به مرد یا زن مؤمنی بهتان بزند در خونابۀ چرکینی که از شرمگاه عورت زنان زانیه 
بیرون می آید، محشور می شود )کلینی، 1407ق، 2: 357(. همچنین کسی که فحشایی را منتشر کند 
مانند انجام دهندۀ آن است )کوفی اهوازی، 1404ق: 66(. تهمت، ایمان را در قلب، مانند نمک در 
آب از بین می برد )همان(. ذّلت اجتماعی یکی دیگر از عذاب های رواج فحشاست )تفسیر منسوب 

به امام حسن عسکری، 1409ق: 557؛ مجلسی، 1403ق، 21: 124(.
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 راهکار برخورد با انتشار فحشا دربارۀ مؤمنان، تکذیب است؛ در روایتی از امام کاظم
آمده است که اگر خبر ناپسندی دربارۀ برادر دینی منتشر شد و او انکار کرد حتی اگر پنجاه نفر 
نفر ثقه )مورداطمینان( قسم خوردند، برادر مؤمنت را تصدیق و دیگران را تکذیب کن )کلینی، 

1407ق، 8: 147؛ ابن بابویه، 1406ق: 247(.

1-4-4. تضعیف جایگاه رهبری
دشمنان نظام اسالمی گاهی برای تضعیف جایگاه رهبری و درنتیجه خنثی سازی هدایت های 
او، دست به  دروغ و تهمت می زنند و با رسوا کردن و آبروریزی سعی می کنند مردم را از حول 
او بپراکنند؛ درصورتی که مردم دربرابر چنین رفتارهایی سازش کارانه عمل کنند؛ »پذیرش آن در 
اجتماع مسلمانان، موجب انزوای سیاسی اجتماعی پیامبر و از دست دادن مقبولیت و پایگاه 
اجتماعی آن حضرت می شد که در این صورت امکان رهبری جامعه وجود نداشت. در حقیقت، 
ماجرای افک اساسی ترین توطئه داخلی منافقان بر ضد حکومت نبوی بود که جز اندک 
مردِم هوشیار، همه را همراه توطئه گران به کام سرزنش الهی کشاند.« )حسینیان مقدم، 1384، 

مقدمه(.
عالمه طباطبایی چنین بیان می کند: »از آیۀ یازدهم دانسته می شود که دروغ سازان همکاری 
کرده اند تا با شیوع این خبر، در پاکی خانوادۀ پیامبر طعنه بزنند و آنان را میان مردم رسوا 
کنند« )طباطبایی، 1417ق، 15: 90(. آیت الله جوادی آملی در تفسیر این آیات بیان کرده که 
منافقان پس از به کارگیری انواع فتنه ها برای مخالفت با نظام اسالمی و ترور رهبری، اقدام به از 
بین بردن حیثیت پیامبر کردند )جوادی آملی، 1396: 216(. آیت الله مکارم شیرازی بیان 
کرده اند: »در آیات موردبحث، طبق شأن نزول های معروف، منافقان برای لکه دار ساختن حیثیت 
پیامبر خدا و متزلزل ساختن وجاهت عمومی او دست به جعل ناجوانمردانه ترین شایعات و پخش 

آن زدند« )مکارم شیرازی، 1374، 14 408(.
اشاعۀ فحشا خطرناک ترین اسلحه برای سرنگونی جامعه و اشخاص است و در تاریخ، هیچ 
مکری شدیدتر از واقعۀ افک برای مسلمانان نبوده است و اگر عنایت الهی نبود خشک و تر را 
نابود می کرد و همۀ جامعه را گرفتار می کرد )نوفل، 1407ق: 127(. پس برپایۀ بسیاری از آیات 

و روایات، واکنش سازگارانه به دروغ و دروغ سازان، پیامدهای بد بسیاری دارد.
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2.واکنشناسازگارانهبادروغسازی
در این بخش، به چیستی، چندگونگی، چرایی و چگونگی واکنش ناسازگارانه می پردازیم:

2-1. چیستی واکنش ناسازگارانه 
هر نوع کنش منفی، دارای آثار و پیامدهای نامطلوب مادی و معنوی خواهد بود و در دنیای 
اسباب و مسببات اثر خود را خواهد گذاشت، به طوری که پیامبر پس از برخورد با افراد بد، 
استغفار می کردند تا اثر برخورد با چنین افرادی پاک شود؛ امروزه نیز ثابت کرده اند که حّتی آب 
و اشیای بی جان نیز از کنش های منفی متأثر هستند؛ پس الزم است دربرابر این کنش ها واکنش 

مناسبی ارائه شود تا فرد و جامعه واکسینه شوند.

2-2. چندگونگی واکنش ناسازگارانه
واکنش ناسازگارانه ازمنظر بروز و ظهور نیز مثل واکنش سازگارانه، یا باطنی است یا ظاهری؛ 
گاهی انسان دربرابر دروغ و دروغ سازان، در باطن ناراضی و ناخوشنود است ولو ظاهر واکنشی 
و  دروغ  دربرابر  گاهی  و  است  باطنی  و  ناسازگارانه  او  واکنش  صورت  این  در  ندهد،  نشان 
نارضایتی  نمودهای  از  یکی  می دهد.  نشان  مخالفت  و  مقاومت  از خود  ظاهر  در  دروغ سازان، 
ظاهری به دروغ، پخش و ارسال مستندات دروغ ها و دروغ گویان و برمال کردن و رسوایی آنان 
مجازی  و  حقیقی  فضای  در  مؤمن،  خبرنگاران  ازجمله  مختلفی  افراد  توسط  امروزه  که  است 
از حیثیت  و  دروغ گویان رسوا شوند  تا  انتشار می دهند  را  آن  دیگر  مؤمنان  و  می پذیرد  صورت 

مؤمنان و پاک دامنان دفاع شود.

2-3. چرایی واکنش ناسازگارانه
در این پژوهش، دو عّلت واکنش سازگارانه ذکر می شود: ایمان، اهمیت دفاع از مؤمنان.

2-3-1. ایمان و دین داری
در این آیه ایمان به خدا یکی از عوامل و شرط های مخالفت و ناسازگاری دربرابر دروغ پردازان 

ذکر شده است: 
ِمنین )نور: 17(:

ْ
ْم ُمؤ

ُ
ت

ْ
 کن

ْ
 ِإن

ً
َبدا

َ
ِلِه أ

ْ
ث ُعوُدوا ِلِ

َ
 ت

ْ
ن

َ
ُ أ کُم للاَّ

ُ
یِعظ

»خداوند شما را اندرز می دهد که هرگز چنین کاری را تکرار نکنید اگر ایمان دارید! بنابراین 
مؤمنان نباید دربرابر دشمنان و دروغ گویان سکوت و سازش کنند.«



75   شع کشسوشع دبوا ادکاووغمنعنوغمشدویکاسوغویدکاوا برووناکاوم شنواو یکاکاو

اگر ما دایرۀ مسلمانان را منحصر در کشور خود ندانیم و با دیدی وسیع به این موعظۀ الهی 
بنگیریم آن وقت می بینیم که نباید در مقابل دروغ پردازی هایی که دشمنان اسالم در نقاط جهان 
مرتکب می شوند تا مسلمانان را مورد آزار و اذیت و افک و بهتان قرار دهند، سکوت کنیم. وقتی 
می بینیم که برای مثال »در کشور اسپانیا زن مسلمانی را به دروغ مّتهم به تروریست بودن می کنند 
تا آبروی مسلمانان را ببرند«، )خبرگزاری حوزه: 13979( آیا سکوت دربرابر  چنین اتهاماتی جایز 
است؟ قرآن پس از قصۀ افک به مؤمنان می فرماید: تا ابد نباید چنین چیزی اتفاق بیفتد )نور: 

 .)17
رهبر انقالب اسالمی در مورد تأثیر دین داری در جلوگیری از دشمنان دین که در دنیای امروز 
باعث انحراف و خطاهای فاحش می شوند چنین می فرماید: »هیچ عاملی جز دین نمی تواند در 
مقابل دیوانگی های دنیای امروز و قدرتمندان امروز دنیا بایستد. شما می توانید در مقابل قدرت های 
مّتکی به زور قد برافرازید؛ مشروط به این که با همۀ وجود، پای احکام نجات بخش اسالم و تبعیت 
از احکام قرآنی بایستید و بی هیچ رودربایستی و بی هیچ مالحظه از کسی، در این راه و صراط 
مستقیم حرکت کنید... حقیقت این است که همان امر به معروف و نهی از منکر و همان حرکت 
حزب اللهی و همان پایبندی به اصول است که می تواند در مقابل انحراف ها و خطاهای فاحش 

دنیای امروز بایستد؛ هیچ چیز دیگر نمی تواند« )خامنه ای: 1371/11/01(.

2-3-2. اهمیت دفاع از جایگاه مؤمنان و رهبری
دفاع از مؤمن، خصوصًا کسی که رهبر مؤمنان است و حّتی بر خوِد مؤمنان اولویت دارد و 
همچنین همسران او که در جایگاه مادری مؤمنان قرار دارند، اهمیت و حساسیت بیشتری دارد: 
هاُتُهم )احزاب: 6(: »پیامبر نسبت به مؤمنان از  مَّ

ُ
ْزواُجُه أ

َ
ِسِهْم َو أ

ُ
ف

ْ
ن

َ
أ  ِمْن 

َ
ِمنین

ْ
ؤ

ُ ْ
ِبال ْولی 

َ
أ ِبی 

َّ
الن

خودشان سزاوارتر است؛ و همسران او مادران آن ها ]= مؤمنان[ محسوب می شوند.«
یکی از آیات موردبحث به این مهم تصریح می کند که خیال نکنید یکی آمد و دروغی گفت 
و شما هم آن را دهان به دهان پخش کردید، این کار آسانی است؛ نه، بلکه این کار نزد خدا بسیار 
ِ َعِظیٌم )نور: 15( عالمه 

َد للاَّ
ْ
 َو ُهَو ِعن

ً
ُه َهینا

َ
ْحَسُبون

َ
عظیم است و حساسیت باالیی دارد: َو ت

طباطبایی دراین باره می نویسد: »زیرا این کار بهتان و دروغ گویی است. به عالوه، این امر مربوط 
به پیامبر است و شیوع آن شأن و جایگاه آن حضرت را نزد مردم از بین می برد و دعوت دینی 

او فاسد می شود )طباطبایی، همان، 15: 92(. 
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از این آیه و آیات دیگری مانند »نور: 61« و »حجرات: 10« دانسته می شود که قرآن، جامعه، 
به ویژه مؤمنان را، یک روح می داند؛ ازاین رو تذکر می دهد که چرا به خودتان حسن ظّن ندارید 
و آبروی خود را می برید )جوادی آملی، 1396: 198(. با مقایسۀ آیه 12 و 16 سورۀ نور که با 
ُموه آغاز شده اند، اهمیت دفاع از مؤمنان بیشتر دانسته می شود زیرا در 

ُ
 َسِمْعت

ْ
ْو ال ِإذ

َ
عبارت َو ل

به غیبت )ظّن( عدول شده  آیۀ 12 اسم ظاهر )مؤمنین و مؤمنات( آمده و از خطاب )ظننتم(، 
است و جامعۀ اسالمی را عین و ذات یکدیگر می داند نه برادران یکدیگر؛ همچنین سفارش شده 
است که عالوه بر گمان خیر بردن به مؤمنان، باید آن را به لفظ بیاورند. در آیۀ 16 التفات ها را 

کنار گذاشت و حکم را بیان فرمود که چرا دفاع نکردید )جوادی آملی، 1396: 198 و 205(.

2-4. چگونگی )راهکارها و آثار( واکنش ناسازگارانه
این  است؟  شده  ارائه  اشاعه(  و  افک  با  )مقابله  ناسازگارانه  واکنش  برای  راهکارهایی  چه 
واکنش چه آثاری دارد؟ ازجملۀ راهکارها عبارت اند از: گمان خیر بردن به مؤمنان، درخواست 
شاهد و سند، بی تفاوت نبودن دربرابر منکرات، جلوگیری از کشتار مسلمانان، افزایش اطالعات 
صحیح، دّقت در موضوع، جلوگیری از نقل و دهان به دهان شدن آن، مجازات کردن دروغ سازان 

و پخش کنندگان شایعات )نوفل، 1407ق: 134(.

2-4-1. گمان خیر بردن به مؤمنان
مؤمنان نباید به محض شنیدن هر خبری، به همدیگر گمان بد ببرند، به ویژه اگر آن خبر در 
مورد خانواده ای آبرودار و حساسی مثل رهبر جامعه باشد و همین طور الگوهای رفتاری که مردم 
آنان را به طهارت و پاکیزگی می شناسند. قرآن پس از توبیخ مؤمنان در بی تفاوتی آنان، به عنوان 
ک 

ْ
وا هذا ِإف

ُ
 َو قال

ً
یرا

َ
ِسِهْم خ

ُ
ف

ْ
ن

َ
 ِبأ

ُ
ِمنات

ْ
ؤ

ُ ْ
 َو ال

َ
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ُ
ِمن

ْ
ؤ

ُ ْ
نَّ ال

َ
ُموُه ظ

ُ
 َسِمْعت

ْ
ْو ال ِإذ

َ
راهکار می فرماید: ل

ُمِبین )نور: 12(: »چرا زمانی که تهمت را شنیدید، مردان و زنان باایمان به خویش گمان خوب 

بنی آدم اعضای یکدیگرند،  ازآنجاکه  بزرگ و آشکار است؟«  تهمتی  این  نگفتند که  نبردند و 
تهمت به هر عضوی از جامعۀ اسالمی، همانند تهمت به دیگر اعضاست؛ پس در جامعۀ اسالمی 
حریم  »حفظ  مهم تر  همه  از   .)154  :6  ،1383 )قرائتی،  باشد«  حاکم  ظن  حسن  روحیۀ  باید 
پیامبر و خانواده اش بر هر مؤمنی واجب است«؛ )همان، 6: 156( و هر جای جهان نسبت 
به پیامبر اکرم تهمت و بی حرمتی شود، وظیفه همۀ مسلمانان است که از پیامبر رحمت و 

عصمت، دفاع و حمایت کنند.
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امام خامنه ای معتقد است این آیات در از بین رفتن بدگمانی در جامعۀ اسالمی نقش داشته 
است: »به نظر من، این حادثۀ عظیمی در تاریخ اسالم و زمان پیامبر است که به این وسیله در 
به  بدبینی  و  سوءظن  موجب  که  افراد  شخصی  مسائل  در  شایعه پراکنی  ریشۀ  اسالمی،  محیط 

یکدیگر می شود و محیط و فضا را ناسالم می کند، کنده شد.« )خامنه ای: 1368/07/28(.

2-4-2. درخواست شاهد و سند
یکی از وظایف مؤمنان، در هنگام برخورد با چنین وقایعی و بلکه هر دروغ و ادعایی، طلب 
سند و مدرک است تا هر چیزی را از روی دلیل )درونی و بیرونی( و یقین بپذیرند )ر.ک: نوفل، 
1407ق: 134(. خدای سبحان در آیه ای دیگر پس از توبیخ مؤمنان به خاطر اینکه از مدعیان 
ْم 

َ
ل  

ْ
ِإذ

َ
ف َهداَء 

ُ
ْرَبَعِة ش

َ
ِبأ یِه 

َ
َعل  

ُ
ْو ال جاؤ

َ
ل دروغ گو سند و شاهد درخواست نکرده اند، می فرماید: 

 )نور: 13(: »چرا چهار شاهد بر صّحت آن تهمت 
َ

کاِذُبون
ْ
ِ ُهُم ال

َد للاَّ
ْ
ولِئک ِعن

ُ
أ

َ
َهداِء ف

ُّ
وا ِبالش

ُ
ت

ْ
یأ

نیاوردند؟ پس چون گواهان الزم را نیاوردند، آنان نزد خدا همان دروغگویان اند«.
آیات زیادی در قرآن وجود دارد که از پذیرش اخبار بدون تبّین )روشنگری( و بدون علم نهی 
کرده است مانند »حجرات: 6« و »اسراء: 36« و »مؤمنون: 3«. در روایات نیز آمده که گفتن 

هر شنیده ای برای گناهکار یا دروغ گو بودن کافی است. )نوفل، 1407ق: 136(.

2-4-3. بی تفاوت نبودن به منکرات
به مؤمنان آن است که چرا وقتی چنین اخباری را  از توصیه های خدای سبحان  یکی دیگر 
با  نباید  یاد نمی کنید؛ چراکه چنین منکراتی نزد او عظیم هستند و  می شنوید خدای سبحان را 

بی تفاوتی از کنار آن ها رّد شوید. 
ْم 

ُ
ت

ْ
ل

ُ
ُموُه ق

ُ
 َسِمْعت

ْ
ْو ال ِإذ

َ
قرآن کریم، در مورد بی تفاوت نبودن به دروغ و تهمت می فرماید: َو ل

ک هذا ُبْهتاٌن َعِظیٌم )نور: 16(: »چرا هنگامی که )آن تهمت 
َ
َم ِبهذا ُسْبحان

َّ
کل

َ
ت

َ
 ن

ْ
ن

َ
نا أ

َ
 ل

ُ
ما یکون

بهتانی  این  منّزهی،  تو  )پروردگارا(  بزنیم.  نرسد که دراین باره حرفی  را  ما  نگفتید:  را( شنیدید، 
ِإْذ  )َلْو ال  برداشت می شود که »انسان دربرابر شنیده ها، مسئول است  آیه  این  از  بزرگ است.« 
َسِمْعُتُموُه( و هنگام برخورد با مسائل مهم باید سبحان الّله بگوید )ُسْبحاَنک( و  در نزد خداوند، 

دنیا کوچک، ولی بهتان به مسلمان بزرگ است« )قرائتی، 1383، 6: 157(.
 
ْ
ْو ال ِإذ

َ
این آیه نشان می دهد که سکوت دربرابر تهمت و دروغ جایز نیست؛ زیرا فرمود: َو ل

ْم؛ چرا وقتی شنیدید، نگفتید...؟ بنابراین سکوت دربرابر منکراتی چون تهمت  ُ
ت

ْ
ل

ُ
ُموُه ق

ُ
َسِمْعت
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و دروغ نشانۀ رضایت است و رضایت به آن ها نیز گناه است. برخی از مفّسران ذیل این آیه، از 
وجوب انکار شایعات سخن گفته اند که به محض شنیدن، انکار دروغ و تحذیر از آن همچنین 
نیک گویی و دفاع از مؤمنان واجب است1 )ر.ک: قشیری، بی تا، 2: 599؛ مدرسی، 1419ق، 
8: 279(. برخی دیگر معتقدند که وقتی چنین سخنانی شنیدید باید سکوت کنید و حّتی رد هم 
نکنید تا جلوی اشاعۀ آن گرفته شود، زیرا رّد نیز نوعی اشاعۀ قول است و اشاره به آن نیز به هر 
طریقی صحیح نیست )قونوی، 1422ق، 13: 291(. به هرحال مراد آن است که سکوت یا کالم 

نشانه انکار و رّد باشد نه رضایت.

نتیجهگیری
با توّجه به آیات یادشده دشمنان نظام اسالمی برای ضربه زدن به نظام همدست اند و مؤمنان 
نباید فریب شایعه پراکنی آنان را بخورند. در این تحقیق، نوع واکنش مؤمنان دربرابر دروغ سازی 

دشمنان که بر دوگونۀ سازگارانه و ناسازگارانه است بررسی شد.
ازجمله عوامل واکنش سازگارانه عبارت اند از: ترس از قدرت دروغ سازان، ظاهربینی، ضعف 
بصیرت، بی توجهی به یکپارچگی، و بی اعتنایی به وظایف اجتماعی. برخی از پیامدهای این نوع 

واکنش عبارت اند از: بهتان و عذاب عظیم و الیم و تضعیف نظام اسالمی و رهبر مسلمانان.
ازجمله عوامل واکنش ناسازگارانه دربرابر دروغ و دروغ سازی عبارت اند از: ایمان و دین داری 
از:  ناسازگارانه عبارت اند  آثار واکنش  از راهکارها و  از جایگاه مؤمنان. برخی  اهمیت دفاع  و 
گمان خیر بردن به مؤمنان، درخواست سند و شاهد، بی تفاوت نبودن به منکرات و جلوگیری از 

فساد و فحشا.

1-  »فالواجب الرّد علی قائله، و ال یکفی فی ذلک السکوت دون النکیر، و یجب رّد قائله بأحسن نصیحة، و أدّق موعظة 
...« )لطائف االشارات، 2: 599(.
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