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«جامعهشناسی شایعه» در گفتوگو با دکتر مهراب صادقنیا

یوغ دروغ
زیر ِ

چه جوامعی بیشتر دل به شایعه میسپارند؟
مهدیه بهارمست

جنــاب دکتــر صادقنیــا! معمــوالً چــه
جوامعــی شــایعهخیزتر هســتند؟ در نگاه
تحلیلگرانعلوماجتماعی«شایعهسازی»
و «شــایعهپراکنی» آیا یک رفتار اجتماعی
عادیاست؟
در میان اندیشمندان علوماجتماعی
افــراد زیــادی بــه موضــوع «شــایعه»
پرداختهانــد و نظریههــای مختلفــی
درخصــوص زمینــه و خاســتگاه شــایعه
وجــود دارد« .آلپــورت» و «پســتمن» از
جملــه تحلیلگــران رویکــرد روانشناســی
اجتماعی به شــایعه هســتند که بیشتر بر

انگیزههای روانی برای شکلگیری شایعه
تأکید دارند .از نگاه آنان «تمایل برای رفع
ابهام» یکی از انگیزههای مهم برای رواج
شایعهاست.
«رابــرت رنپ» و «فورســتر» کــه با این
تحلیــل تا انــدازه زیــادی موافق هســتند،
این عامــل را این گونــه توضیح میدهند
کــه فقــدان اطالعــات در موضوعــات
مهــم در بیــن گروههــای بــه هم پیوســته
ماننــد مردمــان یک شــهر ،موجــب رواج
شــایعه میشــود .چــون ابهــام ناشــی از
فقدان اطالعــات چنان آزاردهنده اســت

طرحmojnwes :

«دخترانهمبایدبهسربازیبروند»«،پسرحسنروحانیسهتابعیتیاست»،
«رئیس خزانــهداری امریکا اعالم کــرد 5:هــزار و ۴۳۲آقازاده ایرانــی از امریکا
اخراج شدند و ۱۴۸میلیارد دالر دارایی آنان توقیف شد»« ،در جریان مذاکرات
هســتهای ایران و کشــورهای 5+1توافقی میان ایران و امریکا صورت گرفت تا
دولــتاوبامابه 2هــزارو 500نفرازاتباعایــران،تابعیتامریکاییبدهد»این
جمالتیکشیرازهمشترکدارندوآنمتصفشدنشانبه«شایعه»است.
روزینیســتکهشایعهمرگیکسلبریتیباشــایعهازدواجیاطالقدوچهره
مشهور هنری یا ورزشی یا شــایعه فرار و اختالس فعاالن اقتصادی و سیاسی را
نشنویم.البتهباظهورشبکههایاجتماعی،پدیدهشایعهسازیوشایعهپراکنی
ش از پیش دامنگســتر شــده اســت چنان که تشــخیص «خبر درست» از
بی 
«دروغ» خود به یک تخصص رســانهای بدل شــده که بخشــی از توان و انرژی
رسانههایرسمیوخبرنگارانحرفهایصرفاینمیشودکهبهمخاطبانشان
توضیح دهند :کدام یک از اخباری که دیروز شــنیدید ،صادق نیســت «شایعه
اســت ،باور نکنید!» اما معموالً «چه جوامعی بیشــتر در گرداب شــایعه غرق
میشــوند و چه جوامعی نســبت به اخبار دروغ آســیبپذیرتر هســتند» این
پرســش اساســی را با دکتر مهراب صادقنیا به بحث گذاشــتیم .او که دکترای
جامعهشناســی فرهنــگ دارد و اکنــون عضو هیأت علمــی دانشــگاه ادیان و
مذاهب اســت ،در این گفتوگو دالیل ،بســترها و نقش اخالق و رســانهها در
کنترلیارواجاینپدیدهرابرایماتبیینکردهاست.

که مــردم را بــه تکاپو بــرای رفــع آن وادار
میکند و در این میان گویا «شایعهسازی»
مناسبترین یا سادهترین راه است.
در حقیقــت مــردم بــرای رهایــی از
«ابهــام ناشــی از فقــدان اطالعــات» بــه
شــایعه پناه میبرنــد و جوامعی که به هر
دلیــل از داشــتن رســانههای معتبری که
اخبار مختلف را پوشش دهند بیبهرهاند،
شانس بیشتری در پرورش شایعه دارند.
نقشرسانههادر«کنترل»یا«رواج»این
پدیدهچیست؟
بــر اســاس «منطــق کارکردگرایــی»
پدیدههــای فرهنگــی بــه دلیــل داشــتن
کارکــرد وجود دارنــد و مادامی کــه کارکرد
دارنــد نیز وجود خواهند داشــت .شــایعه
نیــز در جامعهای پدیــد میآید که کارکرد
داشــته باشــد .طبیعــی اســت کــه اگــر در
یــک جامعــه رســانههای فعالــی وجــود
داشته باشند که رســالت خبررسانی خود
را بخوبــی انجــام دهنــد و ابهــام ناشــی از
فقدان اطالعات را از بین ببرند ،به صورت
طبیعی شایعه بدون کارکرد خواهد بود و
از بین خواهد رفت.
چه شــرایطی ممکن است یک جامعه
را بــه «شایعهســازی» و «شــایعهپذیری»
مستعدترکند؟
عمدتاًبیاعتمادیبهرسانههاموجب
رواج این پدیده میشود .اگر در جامعهای
رســانههای فعــال وجــود دارند امــا به هر
دلیــل اعتماد کافی به آنها وجود نداشــته
باشد و مردم احساس کنند که آن رسانهها
به هر دلیل ،تمام یا بخشی از «واقعیت»
را از آنــان پنهان میکننــد ،در این صورت
نیــز پدیده شــایعه جــان میگیــرد و رواج

وقتی هر روز شایعه شود که فالن رجل سیاسی اختالس کرده است و یا فالن
سازمان اجتماعی فالن تخلف را انجام داده است و یا فرزند فالن مسئول
مملکت تابعیت کشور خاصی را گرفته است ،به صورت طبیعی شهروندان آن
جامعه انگیز ه «زیست اخالقی» را از دست خواهند داد .مردم برای رهایی از
«ابهام ناشی از فقدان اطالعات» به شایعه پناه میبرند و جوامعی که از داشتن
رسانههای معتبر و قابل اعتماد برای مردم بیبهرهاند ،شانس بیشتری در
پرورش شایعه دارند.
مییابــد .بنابرایــن اگــر در جامعــهای
«اعتماد عمومی» به رسانهها از بین برود،
شهروندانش زود دست به کار شده و برای
رفــع ابهام و بیاطالعی ،شــایعه خواهند
ساخت.
توجهبهاخالقواخالقگراییدرجامعه
آیــا میتواند ابــزاری برای مهــار این پدیده
باشد؟
شــایعه خــود بیمــاری یــا دســتکم
نشــان ه بیماری یک جامعه اســت .بر این
اســاس در جامعــهای کــه شــایعه امکان
رشــد دارد ،یک «بیمــاری اخالقی» وجود

دارد و یــا دســتکم ممکــن اســت چنین
بیماری اخالقی پدید آید .اگر شــهروندان
جامعه بدانند که یک شایعه ممکن است
زندگــی یک فــرد یا یــک گــروه اجتماعی
را بــا چــه تهدیدهایی مواجه کنــد و یا چه
دشــواریهایی را بر افــراد تحمیل نماید،
بــه صورت طبیعی از انتشــار شــنیدههای
نامعتبــر خــود پرهیــز خواهنــد کــرد .در
جامعــ ه دینــی نیز اگــر شــهروندان توجه
داشته باشند که قرآن کریم ،آنان را توصیه
کــرده اســت که قولــوا قــوالً ســدیدا یعنی
ســخنان محکم و دقیق بگویید ،از انتشــار

شایعه پرهیز خواهند کرد.
وقتــیشایعهســازیدریــک جامعهاوج
میگیــرد و از آن مهمتــر مــورد پذیرش هم
واقع میشــود ،آیا میتواند نشــانهای باشد
از اینکه ارزشهای اخالقی در آن جامعه با
چالشهاییمواجهاست؟
نکت ه مهم در رابطه با نسبت معکوس
اخــاق و شــایعه در این اســت که شــایعه
باعث ایجاد وضعیتی در جامعه میشود
کــه در جامعهشناســی اخــاق از آن بــه
«هراس اخالقی» تعبیر میشــود .هراس
اخالقــی کــه بــرای نخســتین بــار توســط

«اســتنلی کوهن» مطرح شــد ،به معنای
وضعیتیدرجامعهاستکهنسبتبهیک
گروه یا شخص در جامعه نوعی بدگمانی
و هراس به وجود میآید که آن شخص یا
گروه را مستحق تحمل محرومیّت نسبی
و یا خشــونت مدنی میکنــد .به این معنا
که وقتــی درباره یک شــخص یا یک گروه
شــایعه و اخبار نادرســتی منتشر میشود،
آن فــرد و یا گروه در معرض خشــونت و یا
محرومیتقرارمیگیرند.
از زاویــ ه دیگــر شــایعه بــه «اضافهبــار
منفــی» میانجامد .اضافه بــار منفی و یا

«فیلترینگ منفی» به دانستههایی اشاره
دارد که ســبب میشــود انگیزه افراد برای
تــن دادن به قانون و اخــاق کاهش یابد.
در جامعــهای کــه هــر روزه تعــداد زیادی
شــایعه دربــار ه سیاســیون و هنرمنــدان و
ســلبریتیهای هنــری و ورزشــی منتشــر
میشــود و مــردم نســبت بــه التــزام ایــن
افــراد به قانون و اخالق تردید و تشــکیک
میکنند ،به صورت طبیعــی انگیزه افراد
بــرای التــزام بــه اخــاق و قانــون کاهش
مییابــد .وقتــی هــر روز شــایعه شــود که
فالن رجل سیاســی اختالس کرده است و
یا فالن ســازمان اجتماعی فالن تخلف را
انجام داده اســت و یا فرزند فالن مسئول
مملکت تابعیت کشــور خاصــی را گرفته
اســت ،به صورت طبیعی شــهروندان آن
جامعــه انگیــز ه «زیســت اخالقــی» و بــر
طبــق قانــون را از دســت خواهنــد داد .بر
این اساس شایعه هم عملی غیراخالقی
اســت و هــم بــه شــیوع امــور غیراخالقی
دامن میزند.
آیا ساختار سیاست میتواند در «فربه»
یا «کمرنگ شــدن» این پدیــده در جامعه
مؤثرباشد؟
ســاختار سیاســی یــک جامعــه و
سیاستمدارانازدومنظرمیتوانندشایعه
را توسعه دهند؛ نخست اینکه جریانهای
سیاسی اگر در جریان رقابت خود دست به
تخریب دیگری بزنند و بخواهند همدیگر
را از صحنه خارج کنند به صورت طبیعی
از «شــایعه» بهره میبرند .البتــه این امر
غیراخالقــی اســت ،ولــی گاهــی احــزاب
تصور میکنند برای بیــرون راندن حریف
چارهای جز شایعه نیست و دوم اینکه اگر
احزاب به اندازه کافی رسانه نداشته باشند
و رســانهها بــه صــورت ناعادالنه تقســیم
شوند ،شایعه توسط جریانی که حق خود
را تضییع شده میبیند زیاد خواهد شد.
چطورمیتوانشایعهوشایعهسازیرادر
یکجامعهعقیموناکارآمدکرد؟
بهترین راه کاهش شایعه از بین بردن
کارکرد آن است .چون تا زمانی که شایعه
کارکــرد دارد هرگــز از بیــن نخواهــد رفت.
اگــر در یــک جامعــه «اطالعــات کافــی»
وجود داشته باشد و «اعتماد عمومی» به
رسانههاآسیبندیدهباشد،طبیعیاست
که مردم سراغ شایعه نخواهند رفت.

