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چکیده
پژوهش کیفی پیشرو که با روش اتنوگرافی انجام گرفته است ،به دنبال پاسخ به این سلال است که شبکههای
اجتماعی مجازی در تولید شایعات انتخابات سیاسی در کشور چه نقش و کارکردی دارند؟ جامعه آماری پژوهش،
صفحات فارسی زبان شبکه اجتماعی اینستاگرام است که در انتشار اخبار انتخاباتی ،دو ماه قبل و دو ماه بعد از
برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری سال  1937فعالیت داشتهاند .از میان این صفحات
قابل مشاهده به عنوان چارچوب نمونهگیری 79،صفحه با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب و با مصاحبه آنالین
با  11نفر از صاحبان این صفحات و تحلیل کیفی دادههای حاصل از آن ،مهمترین ویژگیهای شبکههای اجتماعی
مجازی در امر تولید شایعات سیاسی در زمان انتخابات و مهمترین مناب تولید این شایعات در شبکههای اجتماعی
مجازی مورد مطالعه قرار گرفته است .براساس نتایب پژوهش ،امکانات تعاملی ،تولید و انتشار محتوا توسط کاربر،
تشکیل گروههای دوستانه ،ویژگیهای چند رسانهای و همچنین سط گسترده ارتباطات میان فردی ،از مهمترین
ویژگیهای شبکه های اجتماعی مجازی در امر تولید و انتشار شایعات در جامعه است .پژوهش نشان میدهد
شایعات انتخاباتی در اینستاگرام با اهداف تبلیغات سیاسی ،ایجاد ناآرامی در فضای انتخابات ،سرگرمی ،تولید نفاق
بین اعضای جامعه ،مخدوش کردن اصل انتخابات و عدم وجود دموکراسی واقعی در فرایند اجرای آن ،کاهش
انگیزه افراد جهت شرکت در انتخابات و تخریب نامزدهای رقیب و احزاب مخال از سه منب اصلی گروههای
اپوزیسیون داخلی و خارجی ،فعاالن سیاسی در احزاب و ستادهای انتخاباتی هریك از نامزدها و عموم مردم در
شبکه اجتماعی اینستاگرام تولید و انتشار مییابد.
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 .1مقدمه
امروزه هزاران شبکه اجتماعی در اینترنت فعالیت دارند که هر کدام بر مبنای موضوع خاصی راهاندازی
شدهاند .هدف خدمات شبکههای اجتماعی ساختن جوام آنالین از افرادی است که مایلند عالیق
و فعالیتهای خود را به اشتراک بگذارند و با عالیق و فعالیتهای سایرین آشنا شوند (بنت و
همکاران .)2919، 1شبکههای اجتماعی پایگاههای جدیدی هستند که در مرکز توجه کاربران قرار
گرفتهاند و هرکدام دستهای از کاربران را با ویژگیهای خاص گرد هم میآورند (آقابابایی و تاجی،
 .)72 :1931آمارها نشان میدهد در ایران نیز عالقه و تمایل به عضویت و فعالیت در شبکههای
اجتماعی مجازی بسیار است و همواره بخش قابل توجهی از کاربران شبکههای اجتماعی مجازی
را کاربران ایرانی تشکیل میدهند .برای م ال حضور شبکه اجتماعی مجازی اورکات 2در سال
 1929در ایران که میتوان آن را نخستین حضور شبکههای اجتماعی مجازی در ایران دانست ،در
مدت کوتاهی آنقدر سری رشد کرد که پس از برزیل و امریکا ،ایران سومین کشور بزرگ اورکات
شد (بصیریان .)12 :1932 ،در شبکههای ارتباطاتی موبایلی« ،تعداد کاربران ایرانی تلگرام27 9
میلیون برآورد میشود ،واتساپ 7هم 17میلیون عضو ایرانی دارد و اینستاگرام نیز چیزی در حدود
 12تا 17میلیون عضو دارد ».1با پیشرفت چشمگیر فناوری در «صنعت فناوری ارتباطات و
اطالعات »1و فعالیت شبکههای اجتماعی مجازی در بستر تلفن همراه ،کاربران بدون محدودیت،
همواره به اینترنت این شبکه جهانی متصل گشتهاند و فعالیت و حضور آنها در شبکههای مجازی
بیش از پیش افزایش یافته است .سیاستهای امروزین ،سیاستهای رسانهای شدهای هستند و
رسانهها یکی از عرصههای اصلی کنش سیاسی بشمار میروند .بسیاری از رویدادهای سیاسی در
رسانهها و از طریق رسانهها اتفاق میافتد .این رویدادها به حدی بودهاند که هر کسی میتواند
بگوید مشروعیت سیاستها تا حدودی به واسطه رسانهها ایجاد میشود( وهانسون.)932 :2992 ،1
یکی از مهمترین مباح ی که فضای سیاسی و اجتماعی جوام و اذهان عمومی را درگیر و معطوف
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به خود میسازد ،انتخابات است .با توجه به اهمیت انتخابات و دامنه فراگیری گسترده آن در سط
جامعه ،زمینه مناسب تولید و انتشار انواع مختلفی از شایعات را در خود به وجود آورده است .میتوان
گفت مهمترین و تأریرگذارترین عاملی که میتواند بهعنوان یك تهدید ،در برگزاری یك انتخابات
سالم و بی حاشیه سایه افکنده و آن را از مسیر اصلی و صحی خود خارج سازد ،شایعات انتخاباتی
هستند؛ بهگونهای که پارهای از این شایعات ،حتی مدتها بعد از انتخابات نیز از بین نرفته و در
سط جامعه باقی میمانند .با توجه به ویژگیهای شبکههای اجتماعی مجازی و نفوذ و گسترش
چشمگیر آنها در سط جامعه ،این شبکهها تبدیل به بستر و محیطی فعال و قدرتمند جهت تولید
و انتشار انواع شایعات سیاسی و انتخاباتی گشتهاند« .آماری که پیش از این از سوی مرکز ملی
فضای مجازی ارائه شده نشان می دهد که برای م ال در شبکه اجتماعی تلگرام بالغ بر  199هزار
کانال توسط ایرانیها ایجاد شده و در طول یك شبانه روز بیش از یك میلیون و  299هزار مطلب
در فضای کانال تلگرام تولید میشود .در همین حال بهطور متوسط هر مطلب حدود  199هزار بار
در روز دیده میشود و برخی از کانالها بیش از یك میلیون عضو دارند .در مورد فعالیت کاربران
ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز اوضاع به همین نحو است .ایرانیها چندین میلیون فالوئر1
در صفحات اینستاگرام دارند و بسیاری از این صفحات در فرف  27ساعت بیش از دو تا سه هزار
کامنت به خود اختصاص میدهند و حتی شاهد آن هستیم که برخی اخبار در این شبکه که حتی
جزو اولینهای شبکههای اجتماعی نیست ،بیش از  199تا  119هزار الیك 2میخورد .»9این حجم
باالی مشاهده و پیگیری اخبار و مطالب به اشتراک گذاشته شده در شبکه اجتماعی اینستاگرام
توسط کاربران ایرانی ،توانایی و قابلیت باالی این شبکه اجتماعی در امر اطالعرسانی و انتشار اخبار
و اطالعات در جامعه را نشان میدهد؛ توانایی که در زمان وقوع حوادث و رویدادهای خاص در
کشور مانند انتخابات ،نمود بیشتری میتواند پیدا کند .در این شرایط این شبکه اجتماعی ،میتواند
بستر و فضای مناسبی را جهت انتشار انواع شایعات در جامعه مهیا کند؛ شایعاتی که به کمك
امکانات چندرسانهای این شبکه مجازی مانند انواع عکس و فیلمهای ویدئویی ،جنبه مستند پیدا
کرده و کاربران خود را تحت تأریر قرار دهد؛ بهگونهای که بسیاری از کاربران این شبکه مجازی،
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نه تنها شایعه را میپذیرند ،بلکه نسبت به انتشار آن به دیگر کاربران نیز اقدام میکنند .نمونه ساده
آن ،انواع شایعاتی است که امروزه در این شبکه اجتماعی مجازی ،در مورد زندگی خصوصی رجال
سیاسی ،هنرمندان و ورزشکاران مشهور کشور انتشار مییابد و به میزانی گسترش و باورپذیر
میگردد که حتی رسانههای جمعی نیز ،تحت تأریر این شایعات قرار میگیرند .برای م ال در مرداد
سال  ،1931یکی از گزارشگران و مجریان برنامههای ورزشی صدا و سیما ،در یك برنامه زنده
ورزشی از تلویزیون ،تحت تأریر شایعه انتشار یافته در مورد مرگ یکی از هنرمندان در شبکه
اینستاگرام قرار گرفته و آن شایعه را بهعنوان یك خبر واقعی در برنامه زنده تلویزیونی به مخاطبان
گفته و اعالم تسلیت مینماید .این شرایط حاکی از توانایی باالی شبکه اجتماعی مجازی اینستاگرام
در تولید و انتشار انواع شایعات در جامعه است .انتخابات و انواع اخبار انتخاباتی مرتبط با آن ،تمام
فضای سیاسی و اجتماعی کشور را تحت تأریر خود قرار میدهد؛ در این شرایط انتشار شایعات
سیاسی و انتخاباتی در شبکه اجتماعی اینستاگرام ،مسئلهای مهم و شایان توجه است که میتواند
با تولید و انتشار انواع شایعات ،افراد جامعه را گمراه نموده و بر روند اجرای انتخاباتی سالم و پرشور
در جامعه ،اررگذار باشد .با توجه به این شرایط اهمیت مطالعه مهمترین ویژگیهای شبکههای
اجتماعی مجازی در امر تولید و انتشار شایعات سیاسی در زمان انتخابات در جامعه آشکار میگردد.
ویژگیهایی که این فضاهای مجازی را بستر و زمینه مناسبی جهت تولید و انتشار انواع شایعات در
جامعه نموده است .در این پژوهش مسئله اساسی نقش شبکههای اجتماعی مجازی در تولید انواع
شایعات سیاسی در جامعه در زمان انتخابات و شناخت مناب تولید ،ماهیت ،ویژگیها و اهدافی است
که این شایعات در بازههای زمانی قبل ،هنگام و بعد از انتخابات توسط شبکههای اجتماعی مجازی
در سط جامعه منتشر میشوند .بنابراین ،سلال اصلی پژوهش اینست که :نقش و کارکرد شبکههای
اجتماعی مجازی در تولید شایعات انتخابات سیاسی در کشور چیست؟
 .2چارچوب نظری
شبکههای اجتماعی با توجه به ماهیت وجودی خود ،خدمات وامکانات گستردهای را در اختیار کاربران
قرار میدهند .این شبکهها با هدف افزایش و تقویت تعامالت اجتماعی در فضای مجازی طراحی
شدهاند و این فرصت را به وجود میآورند که اطالعات قابل دسترسی در صفحات شخصی کاربران،
مانند عکسها ،عالیق و بهطور ک لی اطالعات شخصی ،به کاربران دیگر عرضه شود .همچنین
افراد میتوانند صفحات شخصی کاربران دیگر را مشاهده کنند و از طریق امکاناتی چون «نامه
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الکترونیك »1و گفتوگو ،با آنها ارتباع برقرار کنند (پمیك .)222 :2993،2رشد ارتباطات در فضای
یك فرامتن الکترونیکی منعط و متعامل تاریرات بنیادینی بر روی سیاست میگذارد .در کلیه
کشورها ،رسانهها ،فضای سیاسی را شکل میدهند .طبعاً درصد زیادی از مردم از طریق اطالعاتی
که از طریق رسانهها میگیرند ،عقاید سیاسیشان را شکل میدهند و رفتارهایشان را برآن اساس بنا
میکنند .در محیط شبکه ،خط و مرزهای ملی جایی ندارند و تمامی افراد چون گرهی در میان
بیشمارگره شبکه به شمار میآیند (مددپور .)92 :1929،شبکههای اجتماعی اغلب دارای پنب ویژگی
بارز هستند:
9
 .1مشارکت  :رسانههای اجتماعی از طریق تشویق به مشارکت و ارائه بازخوردهای سری در عمل،
مرز میان مخاطب و رسانه را برمیدارند.
 .2گشودگی :7ذات رسانههای اجتماعی آشکار بودن است و از مسیر رأی گیریها  ،بازخوردها و به
اشتراکگذاری اطالعات ،در عمل فضای گشودهای را برای حضور فعاالنه مخاطب فراهم میسازند.
 .9محاوره :1گفتوگو و تعامل طرفین در رسانههای اجتماعی بسیار مورد توجه کاربران است.
« .7اجتماعی بودن :»1رسانههای اجتماعی ،شکلدهی اجتماعات مجازی را به سرعت فراهم
میکنند و نیز ارتباطات ملرر را حول عالیق مشترک این اجتماعات سامان می بخشند.
.1فراگیری :1رسانههای اجتماعی از کلیه فرفیتهای موجود در سایر رسانهها مانند تصویر ،صدا و ...
بهره میجویند و واقعیت مجازی را خلق میکنند (بهمنی.)1932،
شایعه نیز همانند هر پدیده اجتماعی دیگر ،نیاز به شرایط و محیطی مساعد ،جهت ایجاد و انتشار
دارد .سرچشمه یا منب شایعه اهمیت چندانی ندارد و آنچه مهم است و باید آن را در روند شکلگیری
شایعه توضی داد ،پذیرفتن گروه و باور مردم است .حتی اگر بدواً کسی چیزی گفته باشد ،باز هم
مردم هستند که باید آن را کش کنند و بپذیرند و به دیگران منتقل کنند (کاپفرر.)79 :1929،2
بنابراین ،هرچقدر موضوع خبر با اهمیتتر باشد یا در مورد آن ابهام بیشتری نزد افراد وجود داشته
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باشد ،شایعه با توان و قدرت بیشتری تولید و رواج مییابد.گستردگی و تنوع شایعات در زمینههای
گوناگون و در موقعیتها و شرایط سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی متفاوت بین گروهها و
جوام مختل بیانگر این حقیقت است که شایعه با نگرش و انگیزههای مختلفی تولید و انتشار
مییابد که از مهمترین این انگیزهها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1جلب توجه کردن :در مورد هر شایعه ،کسانی هستند که آن را پخش میکنند و از محتوای آن
الینفك هستند؛ از آن لذت میبرند و از اینکه مورد تأیید جامعه قرار بگیرند ،آرامش مییابند .با
خود میگویند «مردم مرا باور دارند زیرا حق با من است (کاپفرر.)21 :1929،
 .2رهایی از موقعیتی مبهم :تالش برای یافتن دلیل قابل قبولی برای موقعیتی مبهم ،خود یك انگیزه
و محرک است و به دنبال خاتمه خوب بودن به ما کمك میکند تا قوه حیات بسیاری از شایعات
را درک کنیم (آلپورت.پستمن .)72 :1371،در مجموع شایعات اغلب به وسیله عرضه یك مجرای
خروجی کالمی که موجب راحتی میشود ،تشنبهای ناشی از عواط ناگهانی را آرام میکنند
(کاپفرر.)21 :1929،
 .9کاهش نگرانی :بسیاری از شایعات وضعیتهای اضطرابآور را بازگو میکنند .حرف زدن درباره
نگرانیها ،نخستین قدم در مسیر تخفی آنهاست .زیرا گوینده فکر میکند شاید شنوندگان بتوانند
رابت کنند که شایعه بیاساس یا بیمعناست .از سویی دیگر ،اگر بااساس و درست باشد ،اقدام دسته
جمعی برای مقابله با خطر ،میتواند از تنهایی فرد جلوگیری کند (کاپفر.)21 :1339،
 .7سرگرمی :بسیاری از شایعات تنها بدین دلیل که سرگرم کننده و جالب هستند پخش میشوند
و کسانی که آنها را پراکنده میکند ،اعتقادی به محتویات آنها ندارند ،اما مطمئن هستند که بر روی
کسانی که دورشان جم میشوند تا خبرها را بشنوند ،ارر میگذارند (کاپفرر.)21 :1929،
 .1بهانهای جهت گفتوگو :هنگامی که انسان با دوستان و آشنایان و نزدیکان و همسایگان معاشرت
می کند ،باالخره باید حرفی برای گفتن داشته باشد و این خألیی است که باید دائماً پر شود .در
اینجاست که شایعه و پچ پچ کردن به داد ما میرسد و خأل را بهطور مطلوبی پر میکند و به ما
کمك میکند به گفتوگو ادامه دهیم (کاپفرر.)31 :1929،
 .1فرافکنی  :هرگاه وضعیت عاطفی فردی ،بدون خود آگاهی در تفسیر و تعبیر او از محیط اطرافش
انعکاس یابد ،این حالت را فرافکنی گوییم .همه افراد در رؤیاها به فرافکنی میپردازند و رؤیاهای
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 .1ارضای حس کنجکاوی :اهمیت داشتن موضوع ،حس کنجکاوی و جستوگری فرد را تحریك
کرده و نیرو و انگیزه الزم جهت پیگیری شایعه و اطالع از صحت و سقم آن را در فرد به وجود
می آورد .در این شرایط فرد در صدد کش شایعه و تأیید یا تکذیب آن است و آن را به اطرافیان
خود بازگو میکند تا نظر و دیدگاه دیگران برایش آشکار گردد .بنابراین ،در چنین حالتی ،فرد
ناخواسته و بدون نیت شایعه را بین اطرافیان خود رواج میدهد.
 .2انگیزههای اصالحطلبی :بعضی از شایعات بهخصوص در محلهها و مناطق آسیبپذیر در میان مردم
محروم از مبنای انگیزش بازسازی و اصالح امور و طلب تغییر وضعیت نامطلوب به شرایط مطلوبتر
برخوردار است؛ برای م ال وقتی محله محرومی آب لولهکشی شده بهداشتی ندارد و اهالی آن عمدتاً
از آب چاه استفاده میکنند ،بعضاً برای جلب توجه مسئولین و اصالح وض خود شایعه میکنند که
«قبالً دو نوجوان با خوردن آب چاه مسموم شدهاند»(افروز.)11 :1911 ،
 .3اهداف تخریبی و خصمانه :یکی دیگر از انگیزههای تولید و رواج شایعه ،خصومت و دشمنی با قصد
تخریب موضوع مورد نظر است .در این شرایط منب تولید کننده شایعه ،با اهداف تخریبی و
برنامهریزی شدهای نسبت به تولید و انتشار شایعه در جامعه هدفی که مد نظر دارد ،اقدام مینماید
(ستوده.)39 :1929،
 .19اهداف تبلیغی :در عرصه تبلیغات و بازاریابی سیاسی و اقتصادی نیز ما شاهد تولید و انتشار شایعه
از سوی گروهها و کمپینهای تبلیغاتی هستیم .در زمینه کاربرد تبلیغاتی از شایعات ،از شایعات
تخریبی بسیاری نیز در جهت از بین بردن رقبای سیاسی یا اقتصادی استفاده میشود.
در فعالیتها و مبارزات سیاسی ،شایعه ابزار کارآمدی است و بسیاری از فعاالن و بازیگران سیاسی
درجهت رسیدن به مناف و اهداف خود ،اقدام به تولید و انتشار انواع شایعات سیاسی میکنند.
مهمترین مزایای استفاده از شایعه در کارزارهای سیاسی را میتوان در موارد زیر بیان کرد:
 .1در مبارزات حقیقی شخص ماهیت خود را آشکار ساخته و وارد کارزار سیاسی میشود اما با
استفاده از شایعه ،شخص نیاز ندارد خود و ماهیت خود را آشکار سازد و پس از تولید شایعه ،دیگران
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روزانه مملو از فرافکنی است (آلپورت.پستمن .)19 :1917 ،این قبیل از شایعات وابسته به همین
رؤیاها هستند و افراد این رؤیاهای خود را ،در قالب شایعه به دیگران انتقال میدهند .شایعاتی که
توقعات را ارضاح می کنند ،ممکن است به تأیید عزت نفس کمك کنند (کریمی.)112 :1927 ،
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مانند ابزاری در اختیار گرفته شده ،اقدام به انتشار آن میکنند و خواسته یا ناخواسته در جهت اهداف
شخص ،شایعه را انتشار میدهند.
 .2منب شایعه میتواند برای همیشه مخفی و پنهان باقی بماند و هیچ شخص و نهادی مسئولیت
آن را بر عهده نگیرد و وجهه تولیدکننده شایعه ،هیچگاه مخدوش نگردد.
 . 9در مبارزات و منافرات سیاسی و انتخاباتی ،امکان بیان هر مطلب و اتهام و عنوانی به طرف
مقابل ،بدون وجود مستندات کافی و اربات ادعای گفته شده وجود ندارد؛ این در حالی است که هر
مطلب و هر خبری را به راحتی میتوان از طریق شایعه به دیگری نسبت داد بدون اینکه نیاز به
اربات داشته باشد.
 .7بسیاری از اخبار و مطالبی که در شرایط عادی و حقیقی به دالیل من قانونی و اخالقی امکان
صحبت علنی پیرامون آنها وجود ندارد ،به کمك شایعه و از طریق آن ،میتوان به راحتی بیان کرد
و انتشار داد.
 .1انتشار اخبار و اطالعات بهصورت رسمی در مبارزات سیاسی ،نیاز به جلسات و محافل رسمی
یا رسانههای معتبر دارد که برگزاری این جلسات و همچنین استفاده از رسانههای معتبر ،نیاز به
برنامهریزی و هماهنگی داشته و با محدودیتهای زمانی و مکانی روبه روست؛ اما شایعه بر خالف
آن از طریق مجراهای غیررسمی و محافل کوچك و به سادگی انتشار مییابد و وسیله انتشار آن
خود افراد و رسانههای کوچکی است که در اختیار آنهاست.
 .1سادهترین و در عین حال مهمترین مزیت شایعه ،کم خرج بودن آن در برابر سایر مبارزات
سیاسی است.
در برابر شایعات منتشر شده در شبکههای اجتماعی مجازی ،مخاطبین و کاربران را میتوان به
گروههای زیر تقسیم نمود:
 .1گروههای محرک و فعال :این گروه شامل افرادی هستند که به دالیل روانی و فکری یا
آمادگیهای قبلی ،شایعه را میپذیرند و در ادامه بر ارر شنیدن آن ،شروع به فعالیت کرده و از خود
عکسالعمل نشان میدهند .عکسالعملی اعتراضی که خود را در غالب تحلیل و تفسیر شایعه و
انتشار آن به دیگران ،نمایان می سازد .با گسترش این افراد و پیوند آنان با یکدیگر ،روز به روز و
بهصورت بهمنوار بر جزئیات و شاخ و برگ شایعه افزوده میشود و قدرتمندتر و اقناعکنندهتر
میگردد .این گروههای پویا و فعال ،گستردهتر میگردند و حتی میتوانند بهصورت جماعتها و
گروههای حقیقی نمود پیدا کنند .مانند تظاهرات یا اعتصابهایی که بر ارر شایعه به وجود میآیند.
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 .9افراد سودجو و منفعتطلب :این گروه شامل کسانی میشود که شایعه را از نظر شخصی و قلبی
باور ندارند؛ اما آن شایعه برایشان سودمند است و از آن بهرهمند میبردند .این افراد در جهت رسیدن
به سود و منفعت بیشتر ،به گسترش شایعه کمك میکنند و منب انتشار آن میگردند .برای م ال
گروههای مخال یك نماینده در مقابل شایعات بهوجود آمده علیه کاندیدای رقیب ،جهت تضعی
کاندید رقیب به آن دامن میزنند یا گروههای معاند نظام ،جهت متشنب کردن فضای انتخابات،
شایعات بهوجود آمده را گسترش و نشر میدهند.
 .7افراد کم سواد با سط آگاهی پایین :کسانی که به شایعه اعتقادی ندارند؛ قدرت تحلیل و بررسی و
نقد شایعه را جهت پذیرش یا عدم پذیرش آن ندارند و تنها جهت سرگرمی و لذت بردن ،آن را
انتشار میدهند ،بیآنکه هدفی عقالنی و منطقی در انتشار آن داشته باشند.
 .1افراد شکاک در مقابل شایعه :این گروه شایعات را نه کامل میپذیرند و نه آن را کامل رد میکنند.
این افراد در سط میانی و متوسط جامعه قرار دارند و سط گستردهای از عموم جامعه را تشکیل
میدهند .این افراد در برابر شایعه شروع به تحقیق و پرس و جو میکنند و آن را مورد ارزیابی قرار
میدهند تا در مورد پذیرش یا عدم پذیرش آن به نتیجه برسند.
 .1گروههای آگاه ،متخصص و اندیشمند :این افراد با توجه به هوشمندی و آگاهی که از امور و وقای
جاری جامعه و منطقه دارند ،شایعه را نمیپذیرند و در مقابل پذیرش آن مقاومت میکنند .ارزش
سواد رسانهای مخاطبان و هوشیاری آنان در اینجا اهمیت خود را نشان میدهند.
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 .2گروههای الینفك :افرادی هستند که موضوع شایعه به آنان مربوع نمیشود یا کسانی که خود را
نسبت به حادره الینفك میدانند و احساس میکنند شایعه در صورت قطعی بودنش نیز ،تأریری بر
روی آنان نخواهد گذاشت .این افرادی تالشی از خود جهت انتشار شایعه و مجاب کردن دیگران
از خود نشان نمیدهند.
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 .1-2مفاهیم پژوهش
 .1-1-2رسانههای اجتماعی

کاپلن 1و هانلین )2919(2رسانههای اجتماعی را اینگونه تعری کردهاند« :گروهی از برنامههای
کاربردی مبتنی بر اینترنت که با اتکا به بنیانهای فناورانه «وب  »2امکان ایجاد و تبادل محتوای
تولید شده به وسیله کاربران را میدهند ».ویژگیهای مهم رسانههای اجتماعی عبارتند از .1 :خدمات
رسانههای اجتماعی با استفاده از اپلیکیشنهای مبتنی بر«وب »2ارائه میشوند؛  .2محتوای تولید
شده توسط کاربر همچون متن ،تصاویر و فیلمهای دیجیتال ،نیروی حیاتی ارگانیسم رسانههای
اجتماعی به شمار میروند؛ .9کاربران هرکدام پروفایل شخصی خود را برای وبسایت یا
اپلیکیشن(مبتنی بر تلفن همراه) ایجاد کرده واستفاده میکنند؛  .7رسانههای اجتماعی توسعه
شبکههای مجازی آنالین را با ایجاد ارتباع میان پروفایل یك کاربر با افراد یا گروههای دیگر ،تسهیل
میکنند(.)Obar and Wildman, 2015:2
 .2-1-2شبکههای اجتماعی مجازی

شبکههای اجتماعی مجازی ،خدمات آنالینی هستند که به افراد اجازه میدهند در سیستمی مشخص و
معین ،پروفایل شخصی خود را داشته باشند ،خود را به دیگران معرفی کنند ،اطالعاتشان را به اشتراک
بگذارند و با دیگران ارتباع برقرار کنند .از این طریق افراد میتوانند هم ارتباطشان با دیگران را حف کنند
و هم ارتباعهای اجتماعی جدیدی را شکل دهند(الیسون9و بوید.)212 :2991،7
 .9-1-2شایعه

در لغتنامه دهخدا شایعه«1خبری که شیوع یافته باشد» ،تعری شده است .در فرهنگ
وبستر«1شایعه عبارت است از روایت یا گزارش جاری در مردم ،در محدوده قدرت شناخته شده،
بدون وجود مدرک مطمئن برای تأیید حقیقت آن» .به نظر آلپورت 1و پستمن ،2شایعه موضوع
خاصی است که برای باور همگان مطرح میشود و از فردی به فرد دیگری منتقل
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 .7-1-2شبکه اجتماعی اینستاگرام

اینستاگرام 1شبکه اجتماعی مجازی اشتراکگذاری عکس و ویدئو است که توسط «کوین
سیستروم »2و «مایك کریگر »9در اکتبر سال  2919به عنوان یك برنامه رایگان برای گوشیهای
موبایل راه اندازی شد که این امکان را به کاربران خود میدهد که عکسها و ویدئوهای خود را در
صفحات کاربری خود ،در قالب پستها به اشتراک بگدارند و این پستها از سوی «دنبال
کنندگان »7این صفحات قابل مشاهده است وبرای این دنبالکنندگان امکاناتی همچون «اعالم
دوست داشتن ،»1افهار نظر ،1امکان ارسال پیامهای متنی و تصویری در غالب فضای «گفتوگوی
خصوصی و مستقیم »1و دیگر امکاناتی است که با مرور زمان و به روزرسانی این شبکه اجتماعی،
به آن اضافه میشود .فیسبوک در آوریل سال  2912این سرویس را با هزینه  1میلیارد دالر پول
نقد و سهام خریداری کرد .این شبکه اجتماعی به سرعت محبوبیت زیادی کسب کرد و تا ابتدای
سال  2911بیش از  199میلیون نفر در این شبکه اجتماعی فعالیت دارند.
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میگردد(آلپورت.پستمن .)7 :1971،شایعه با جم آمدن اشخاص در یك وضعیت مبهم ،هنگامی
که از طریق ائتالف مناب عقالنی خود برای ساختن تعبیری معنیدار از آن وضعیت کوشش میکنند،
پدیدار میشوند .شایعه تالشی جمعی ،در جهت یافتن یك معنی است (بلیك و هارولدسن:1921،
 .)71در دستهبندی و تقسیم شایعات بر اساس موضوع ،میتوان شایعه را به دستههای مختلفی از
قبیل شایعات سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و ...تقسیمبندی نمود .شایعات سیاسی در فضای
سیاسی جامعه و با اهداف مختل  ،تولید و انتشار مییابند .شایعات سیاسی بیشتر در کارزارهای
سیاسی و انتخاباتی و همچنین در زمان جنگ و آشوب داخلی و منطقهای ،گسترش و نفوذ پیدا
میکنند.
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 .9روششناسی پژوهش
روشهای کیفی را میتوان برای کش حوزههای اساسی و بنیادی بکار برد که درباره آنها اطالعات
اندکی وجود دارد ،یا اینکه هدف ،کسب اطالعات تازه و بدی است (استراس1وکُربین.)11 :1332،2
نتنوگرافی 9روشی کیفی و مردمنگاری بر پایه اینترنت میباشد و برای بررسی تعامالت آنالین بین
کاربران اینترنت بکار میرود( .)De Lassuse et al, 2014در سالهای اخیر نامهای جدیدی مانند «وب
نوگرافی»« ،مردم نگاری دیجیتال» و «مردم نگاری آنالین مجازی» به آن اختصاص داده شده
است (.)Konzinets, 2010کنزینتس 7بهطور خاص آن را نتنوگرافی نامیدکه بهطور گسترده بر مبنای
بازتاب افهارات و نظرات افراد آنالین میباشد( .)Rageh et al, 2013این روش بهخصوص زمانی که
مشارکتکنندگان تمایل به مشارکت و دیدار حضوری با محقق ندارند ،بسیار مفید است .روش
نتنوگرافی سری تر ،سادهتر و ارزانتر از مردمنگاری سنتی و طبیعیتر و سادهتر از گروههای متمرکز
یا مصاحبه میباشد ( .)Rollins et al, 2014وا ه نتنوگرافی از ترکیب دو وا ه اینترنت و مردمنگاری
نشأت گرفته است .مردمنگاری با جم آوری دادههای انسانشناسی ،زبانی و فرهنگی و اجتماعی
برای یك جمعیت خاص و همچنین درگیر شدن در مطالعه توصیفی و تحلیلی آنها در نظر گرفته
میشود .نتنوگرافی یك روش کیفی برای مطالعه مبادالت آنالین تعاملی بین کاربران اینترنت است
( .)De Lassuse et al, 2014مطالعات نتنوگرافی شامل مراحل ورودی اصلی ،تدوین سلاالت اصلی
تحقیق و شناسایی جامعه آنالین مناسب برای مطالعه ،جم آوری دادهها ،کپی مستقیم از ارتباطات
با واسطه کامپیوتر از اعضای آنالین انجمن و مشاهده جامعه و اعضای آن ،تعامالت و معانی ،تجزیه
و تحلیل و تفسیر ،طبقهبندی ،تجزیه و تحلیل کدگذاری و زمینه فعالیتهای ارتباطی میباشد
(.)Bowler, 2010
این پژوهش در زمان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی و پنجمین دوره مجلس
خبرگان رهبری که همزمان در تاریخ هفتم اسفند ماه سال  1937هجری خورشیدی در ایران برگزار
شد ،انجام گرفته است .جامعه آماری پژوهش کلیه صفحات فارسی زبان اینستاگرام است که در
حوزه انتشار اخبار و حوادث انتخاباتی در بازه زمانی  7ماهه ،دو ماه قبل و دو ماه بعد از زمان
برگزاری انتخابات از سوی کاربران ایجاد شدهاند .در گام نخست از میان این صفحات در دسترس
1

. Struass, Anselm
. Corbin, Juliet M
3
. Netnography
4
. Konzinets
2
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جدول  .1مشخصات اعضای نمونه مورد مصاحبه قرار گرفته
نام

سن

تحصیالت

محل
زندگی

میزان فعالیت سیاسی در جامعه

1

ارسالن

92

لیسانس

تهران

فعال در ستاد انتخاباتی یکی از نامزدها

2

الهام

97

فوق دیپلم

تهران

فعال در ستاد انتخاباتی یکی از نامزدها

9

امیر حسام

71

دیپلم

کانادا

گروههای اپوزیسیون خارجی

7

پویا

91

فوق دیپلم

تهران

عموم مردم

1

حامد

23

فوق لیسانس

کرج

فعال در ستاد انتخاباتی یکی از نامزدها

1

حسن

12

زیر دیپلم

تهران

عموم مردم

ردی

1

راضیه

97

دیپلم

تهران

فعال در ستاد انتخاباتی یکی از نامزدها

2

شایان

97

لیسانس

کرمانشاه

گروههای اپوزیسیون داخلی

3

علیرضا

93

فوق لیسانس

تهران

گروههای اپوزیسیون خارجی

19

فاطمه

29

لیسانس

ترکیه

عموم مردم

11

قاسم

21

دیپلم

گیالن

فعال در ستاد انتخاباتی یکی از نامزدها

12

لیال

21

فوق دیپلم

تهران

عموم مردم

19

محمد

22

دیپلم

دامغان

عموم مردم

17

مریم

71

دیپلم

مشهد

فعال در ستاد انتخاباتی یکی از نامزدها

11

مهرداد

13

دیپلم

تهران

عموم مردم

11

مهسا

21

فوق دیپلم

دلیجان

عموم مردم

11

نوید

91

لیسانس

کردستان

گروههای اپوزیسیون داخلی

 دوره  ،21شمارة  ،12زمستان 2317

و قابل مشاهده به عنوان چارچوب نمونهگیری پژوهش و با روش نمونهگیری هدفمند 79 ،صفحه
فعال در حوزه انتشار اخبار و شایعات انتخاباتی که بیشترین دنبال کننده را داشتند ،انتخاب گردیدند.
در گام دوم و با ارسال پیام مستقیم متنی به هر یك از  79صاحب این صفحات ،در مورد پژوهش
و اهداف آن توضی داده شد و از آنها دعوت گردید که در یك مصاحبه غیرحضوری آنالین شرکت
نمایند .با توجه به حساسیت و نگرانی این کاربران در مورد انتشار شایعات سیاسی و انتخاباتی ،تنها
 11نفر از این  79فرد ،با مصاحبه آنالین و غیرحضوری موافقت کردند که با هر یك از آنها،
مصاحبهای باز و عمیق بهصورت آنالین در مورد انگیزه و اهداف آنان جهت فعالیت و انتشار اخبار
و شایعات انتخاباتی و همچنین نوع و نگرش خود در مورد پذیرش یا عدم پذیرش این شایعات
انتخاباتی و تأریرات آن در جامعه ،انجام گرفت.

  018فصلنامه رسانههای دیداری و شنیداری
 دوره ،21شمارة  ،12زمستان2317

 .7یافتههای پژوهش
با مصاحبه عمیق با  11عضو نمونه و بررسی و تحلیل کیفی دادهای حاصل از مصاحبه ،براساس
انگیزه و هدف از انتشار شایعات سیاسی 1 ،زیر تم اصلی مشخص شد که در قالب جدول  2قابل
مشاهده است:
جدول .2تم و زیر تمهای انگیزه و هدف از انتشار شایعات انتخاباتی در اینستاگرام
زیر تم
تم
تبلیغات سیاسی

انگیزه و هدف از انتشار
شایعات انتخاباتی

ایجاد بینظمی و ناآرامی در فضای انتخابات
سرگرمی
تولید نفاق و تفرقه بین اعضای جامعه
مخدوش کردن اصل انتخابات و عدم وجود دموکراسی واقعی در آن
کاهش انگیزه افراد جهت شرکت در انتخابات
تخریب نامزدهای رقیب و احزاب مخال

همچنین براســاس نتایب بدســت آمده از مصــاحبههای آنالین ،تم منب تولید این شــایعات نیز
مشخص گردید که به سه زیر تم ،مطابق جدول زیر قابل تفکیك است:
تم
منب تولید شایعات
انتخاباتی

جدول  .9تم و زیر تمهای مناب تولید شایعات انتخاباتی
زیر تم
گروههای اپوزیسیون داخلی و خارجی
فعاالن سیاسی در احزاب و ستادهای انتخاباتی هریك از نامزدها
عموم مردم

با توجه به تحلیل کیفی دادههای حاصل از مصاحبه عمیق با  11عضو نمونه و مطالعه و تلفیق دو
تم انگیزه و هدف از شایعات انتخاباتی و منب تولید این شایعات با یکدیگر ،شایعات انتخاباتی انتشار
یافته در اینستاگرام را میتوان با توجه به انگیزه و هدف تولید این شایعات و منب تولید آنها ،در سه
بخش  .1شایعات تولید شده توسط گروهها و سازمانهای اپوزیسیون 1داخلی و خارجی؛  .2شایعات
 .١اپوزیسیون ریشه در وا ه التین " "Oppositeو به معنای مخال و ضدیت است .گروه اپوزیسیون در اصطالح سیاست به
مجموعه افراد و نهادهای مخال نظام سیاسی حاکم گفته میشود که در صدد براندازی آن میباشند .این مخالفت میتواند به
معنی مخالفت با اصل نظام حکومت نباشد و ممکن است به آن بخش که دولت را در دست دارد ،محدود شود .اپوزیسیون در
بعضی از کشورها توسط قانون اساسی تائید شده است و در صورت کسب آرای اک ریت مردم در انتخابات آزاد ،میتوانند قدرت
سیاسی و اداره امور کشور را به دست میگیرند.
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 . 1شایعات تولید شده توسط گروهها و سازمان های اپوزیسیون داخلی و خارجی
رویکرد و هدف تولیدکنندگان این شایعات ،متشنب کردن کل فضای انتخاباتی کشور است .این
شایعات که با برنامهریزی و با اهداف از پیش تعیین شده طرحریزی و تولید میشوند ،با هدف خارج
ساختن انتخابات از مسیر اصلی خود و به حاشیه راندن آن ،در تالش هستند مشروعیت قانونی آن
را زیر سلال برده و آن را دستاویزی برای مقابله و مبارزه با کل و اصل نطام سیاسی و حکومتی
کشور قرار دهند .گروههای مخال سیاسی در داخل از کشور ،به سبب من قانونی حکومت و در
اختیار نداشتن رسانههای جمعی چون روزنامه ،رادیو و تلویزیون ،از طریق وبسایتها و شبکههای
اجتماعی مجازی ،به فعالیت میپردازند و این رسانههایی نوین را وسیلهای جهت انتشار اخبار و
شایعات انتخاباتی و سیاسی خود قرار میدهند تا با اررگذاری بیشتر بر افکار عمومی حامیان خود را
افزایش دهند .گروههای اپوزیسیون خارج از کشور ،با ساختار و ضوابط و برنامهریزی مشخصتر و
با در اختیار داشتن بنگاههای خبر پراکنی و شبکههای رادیویی و تلویزیونی و همچنین فضای
اینترنت و شبکههای اجتماعی مجازی ،برنامههای تخریبی خود را پیادهسازی کرده و اقدام به تولید
و انتشار شایعات انتخاباتی میکنند .مهمترین ویژگیهای این شایعات عبارتاند از:
 .1ازنظر روند شکلگیری ،اینگونه شایعات بهصورت از قبل برنامهریزی شده است و ماهیت
خود جوش ندارند.
 .2با توجه به منب تولید شایعه که میتواند از یك حادره ،جزئیات یا افسانهها شکل گیرد ،منشأ
این شایعات واقعه انتخابات و جزئیات و حواشی مربوع به آن است.
 .9از نظر زمانی ،این شایعات از نوع خزنده هستند و در بستر زمانی انتخابات و با توجه به وقای
و جزئیات انتخاباتی و حواشی آن ،تولید و انتشار مییابند .رویکرد و ماهیت این نوع شایعات با توجه
به سه بازه زمانی قبل از انتخابات ،در حین انتخابات و بعد از آن متفاوت است.
شایعات منتشر شده از این گروهها را میتوان در این  9بازه زمانی از یکدیگر تفکیك نمود:
 .1-1شایعات قبل از انتخابات :این شایعات بیشتر در جهت مقابله با کل فرایند انتخابات و زیر سلال
بردن صالحیت نظام حکومتی کشور در برگزاری آن و همچنین دعوت مردم به عدم شرکت در
انتخابات است .این شایعات در تالش هستند انتخابات را یك امر فرمایشی و فاهری نشان دهند

 دوره  ،21شمارة  ،12زمستان 2317

تولید شده توسط فعاالن سیاسی در احزاب و ستادهای انتخاباتی هریك از نامزدها؛  .9شایعات تولید
شده توسط عموم مردم؛ تفکیك و به شرح زیر مورد بررسی قرار داد:

  001فصلنامه رسانههای دیداری و شنیداری
 دوره ،21شمارة  ،12زمستان2317

که در روند گزینش و انتخاب افراد از پیش تعیین شده توسط حکومت ،هیچ تأریری ندارد .برای
نمونه میتوان به شایعاتی در مورد:
ـ عدم صالحیت سیاسی بعضی از کاندیدها با توجه به سابقه سیاسی و اقتصادی آنها؛
ـ تشکیل موان و رد صالحیت احزاب خاص سیاسی(برای م ال رد صالحیت اصالحطلبان در
انتخابات مجلس به دلیل سابقه سیاسی آنها در انتخابات )22؛
ـ سلیقهای رفتار کردن شورای نگهبان در رأی صالحیت دادن به کاندیدها و رفتار نکردن آنها
بر اساس موازین قانون و شرع؛
ـ تحت نفوذ بودن شورای نگهبان توسط نهاد رهبری و بررسی صالحیت کاندیدها با نظر رهبری
و نه بر اساس قانون؛
ـ دستاویز قرار دادن نظارت استصوابی شورای نگهبان در جهت زیر سلال بردن عملکرد قانونی
این نهاد؛
ـ حمایت کاندیدها و جناحهای خاص سیاسی از سمت سازمانهای امنیتی و نظامی کشور؛
ـ دخالت سازمانها و نهادهای نظامی در فرایند انتخابات؛
ـ تحریم انتخابات از طرف گروهها و احزاب سیاسی کشور؛
ـ تحریم انتخابات از سوی افراد سرشناس و معروف کشور؛
ـ عدم آزادی و برابری حقوق زن و مرد جهت کاندید شدن در انتخابات؛
ـ مورد تحریم انتخابات توسط زنان و گروههای مداف حقوق زنان؛
ـ تبانی گروه و احزاب سیاسی در کشور جهت تقسیم پستهای سیاسی و اجرایی در بین خود؛
ـ شایعاتی با هدف امنیتی نشان دادن فضای انتخابات؛
ـ عدم امکان اقلیتهای قومی و مذهبی جهت حضور درانتخابات و رد صالحیت آنها؛
 .2-1در زمان برگزاری انتخابات :شایعات در این زمان با اهداف کاهش مشارکت و حضور مردم در
شعب رأیگیری و همچنین بزرگنمایی حوادث و رویدادهایی که در شعب انتخاباتی اتفاق میافتند،
تولید و منتشر میگردد .برای م ال شایعاتی با اهداف و موضوعاتی چون:
ـ عدم استقبال مردم جهت شرکت در انتخابات؛
ـ خالی بودن شعب رأی دهی از رأی دهندگان؛
ـ وجود شورش و آشوب در مراکز رأی دهی؛
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 .9-1بعد از برگزاری انتخابات :محتوای این شایعات در غالب موضاعاتی پیرامون اعالم تقلب در
انتخابات و عدم شمارش صحی آرا ،نقل قولهایی از سوی کاندیدهای شکست خورده و اعتراضات
حامیان آنها و انتشار اخبار کذب انتخاباتی است که همگی آنها با هدف زیر سلال بردن سالمت
انتخابات و ناعادالنه برگزار شدن آن ،انتشار مییابد .نکتهای که اهمیت و قدرت این شایعات را در
این برهه زمانی افزایش میدهد ،حوادث و رویدادهایی است که بهصورت واقعی در این دوران
اتفاق میافتد و توسط این افراد ،به این حوادث و رویدادها دامن زده میشود ،تا با برزگنمایی این
حوادث سعی شود فضای بعد از انتخابات در کشور تا حد ممکن متشنب و ملتهب گردد و اصل
انتخابات انجام گرفته زیر سوال قرار گیرد .نقش رادیو ،تلویزیون ،روزنامههای ک یراالنتشار و
خبرگزاریهای رسمی کشور ،در این برهه از زمان بیش از پیش اهمیت پیدا میکند تا با پوشش و
اطالع رسانی دقیق اخبار و رویدادها ،اخبار و حوادث واقعی را به مخاطبان خود ارائه نموده تا از
باورپذیری شایعاتی که از اساس کذب و دروغ بوده یا شایعاتی که از دامن زدن به برخی از اخبار
تولید و انتشار میگردد ،جلوگیری کنند .بهعنوان شایعاتی در خصوص:
ـ تقلب در شمارش آراح؛
ـ دستگیری فعاالن سیاسی معترض با جریان انتخابات؛
ـ دستگیری روزنامهنگاران و فعاالن رسانهای که قصد افشای جریان تقلب در انتخابات را
داشتند؛
ـ وجود صندوقهای رأی اضافی با آرای از پیش آماده شده؛
ـ شورشهای مردم در نکات مختل و دستگیری مردم معترض توسط سازمانهای انتظامی
و امنیتی کشور؛
ـ در شرایط بحرانی که در واقعیت شورشهای صورت بگیرد ،شایعاتی در مورد شکنجه و
کشته شدن افراد معترض و فعاالن سیاسی نیز انتشار مییابد؛
ـ نقلقولهای دروغین و مختل با ماهیت تفرقه آمیز و تهدید آمیز از سوی کاندیدهای
شکست خورده در انتخابات؛
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ـ داشتن مردم در جلوی صندوقهای رأیگیری و تأخیر در رأیگیری از مردم جهت افزایش
جمعیت جلوی صندوقها و کارکرد تبلیغاتی آن؛
ـ تولید و توزی شناسنامههای تقلبی؛
ـ تحریم گسترده انتخابات از سوی مردم در روز برگزاری انتخابات؛
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ـ نقل قولهای دروغین از شاهدان عینی و حاضران در شعب انتخاباتی در مورد تقلب در
آن شعب؛
ـ سخنان مقامات رسمی و اجرایی انتخابات در خصوص تقلب و وجود شبهه در برگزاری
انتخابات؛
 .2شایعات تولید شده توسط فعاالن سیاسی در احزاب و ستادهای انتخاباتی هریك از نامزدها:
این شایعات با اهداف تبلیغاتی و مبارزات انتخاباتی ،در راستای تخریب موقعیت و وجهه سیاسی و
اجتماعی کاندیدهای رقیب و مقبولیت بیشتر کاندید مورد نظر تولید میگردند .این گروه از شایعات
تحت نظارت کاندیدها و ستاد انتخاباتی آنها تولید شده و توسط مجاری و محافل غیر رسمی انتشار
مییابند .فضای اینترنت و شبکههای اجتماعی مجازی ،بستر بسیار مناسبی جهت انتشار اینگونه
شایعات هستند و تولیدکنندگان این شایعات ،از این فضای مجازی و وب سایتها و انواع رسانههای
اجتماعی جهت رواج شایعات استفاده مینمایند .مهمترین ویژگی این شایعات عبارت است از:
ـ از نظر روند تولید ،این شایعات بهصورت برنامهریزی شده تولید و انتشار مییابد؛
ـ منشأ تولید این شایعات حوادث و جزئیاتی است که در زمان انتخابات اتفاق میافتد؛
ـ نوع و ماهیت این شایعات با توجه به رویکرد آنهاست .شایعاتی که در جهت تخریب و تضعی
جایگاه سیاسی نامزدهای رقیب رواج مییابند بیشتر از نوع ترس و هشدار هستند و شایعاتی که با
هدف افزایش مقبولیت و کسب جایگاه سیاسی و اجتماعی باالتر نامزدها منتشر میشوند ،ماهیت
رؤیایی دارند.
از منظر زمانی و تفکیك بر اساس بازه زمانی ،موضوع این شایعات را در سه بخش میتوان
تقسیم نمود:
 .1-2قبل از انتخابات :این شایعات بر اساس تخریب و تضعی کاندیدهای رغیب و افزایش موقعیت
کاندید مورد نظر انتشار مییابند و شامل شایعاتی با موضوعات و اهدافی از قبیل:
ـ وجود اختالفات درون حزبی در احزاب و گروههای مختل سیاسی؛
ـ انواع وعدههای انتخاباتی نامزدها؛
ـ عدم صالحیت قانونی و سیاسی احزاب رقیب؛
ـ حمایت مراج اعزام و شخصیتهای دینی از کاندیدهایی خاص؛
ـ زیر سوال بردن صداقت و یك رنگی برخی کاندیدها؛
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 .2-2در زمان برگزاری انتخابات :در این زمان که آخرین تالشهای تبلیغاتی نامزدها و هواداران آنها
در کارزار انتخابات است ،تالش میشود با انتشار شایعاتی ،نظر و تصمیم رأیدهندگان را در آخرین
لحظه ،به نف خود تغییر دهند .شایعاتی با موضوعاتی مانند:
ـ کناره گیری نامزدها به نف نامزدی دیگر در روز رأیگیری؛
ـ شمارش آراح واعالم کاندید یا کاندیدهای پیروز در طول زمان رأیگیری؛
ـ دادن پاداش و مبالغ مالی و یا هدیه در شعبهای خاص رأیگیری در صورت رأی دادن به
کاندیدی خاص؛
ـ خرید رأی توسط ستاد انتخاباتی نامزدها؛
 .9-2بعد از برگزاری انتخابات :معموالً بعد از انتخابات ،فعالیت ستادهای انتخاباتی در این زمینه
کاهش مییابد و فعالیت چندانی در آنها صورت نمیگیرد .شایعاتی که در این بازه زمانی امکان
تولید آنها است مربوع به وجود تقلب در انتخابات و تخریب کاندیدهای پیروز در انتخابات است.
این شایعات و جهتگیری فکری آنها ،تحت تأریر گروههای اپوزیسیون داخلی و خارجی و جریان
سازیهای سیاسی بعد از انتخابات که توسط آنها ایجاد میشود ،قرار گرفته و به نوعی این گروههای
اپوزیسیون ،سعی در هدایت ،کنترل و اررگذاری بر آنها دارند.
 . 9شایعات تولید شده توسط عموم مردم:
اینها شایعاتی هستند که توسط عموم مردم و افرادی که در عرصه انتخابات فعال و دربارۀ این
رویداد سیاسی بیتفاوت نیستند ،به صورت خواسته یا ناخواسته تولید و رواج مییابد .از نظر روند
شکل گیری ،این شایعات بیشتر از نوع خودجوش هستند و منشأ تولید این شایعات براساس وقوع
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ـ حمایت چهرههای مشهور سیاسی و هنری از نامزدها؛
ـ اعالم نظر سنجیهای مختل و به فاهر معتبر که حاکی از پیروزی کاندیدهایی خاص دارد؛
ـ انصراف نامزدها در انتخابات به دلیل رسواییهای مالی و اخالقی؛
ـ زندگی خانوادگی و شخصی نامزدها و نزدیکان آنها؛
ـ سلال بردن صالحیت اعتقادی و اخالقی نامزدهای رقیب؛
ـ شایعاتی در خصوص اقدامات خیرخواهانه و انسان دوستانه بعضی کاندیدها و در طرف مقابل
رروت اندوزی کاندیدهای رقیب؛
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انتخابات و جزئیات مربوع به آن است .از میان عامه مردم که نسبت به تولید و انتشار شایعات
انتخاباتی فعالیت میکنند ،دو گروه اصلی را میتوان شناسایی و از یکدیگر تفکیك کرد:
 .1-9افراد مخال نظام و حکومت سیاسی حاکم بر کشور :این گروه از افراد همسو و هم راستا با
گروههای اپوزیسیون داخلی یا خارجی فعالیت میکنند .این گروه از افراد بیش از آنکه تولید کننده
شایعه باشند ،در جهت انتشار شایعه و شاخ و برگ دادن به آن و افزایش قدرت اقناعی شایعه فعالیت
میکنند .با توجه به امکاناتی که فضای سایبر و رسانههای اجتماعی مجازی در اختیار آنها قرار داده
است ،این گروه از افراد جهت انتشار شایعه ،از قابلیتهای این رسانههای نوین ،نهایت استفاده را
میکنند.
 .2-9افراد فعال و عالقهمند به حضور و شرکت در رویدادهای سیاسی کشور :این گروه شامل افرادی
است که دربارۀ مسائل و رویدادهای سیاسی کشور بیتفاوت نبوده و در عرصهها و رخدادهایی
سیاسی کشور حضوری فعال دارند .این گروه از افراد به دالیل مختلفی از جمله:
 .1تحلیل نادرست اخبار؛
 .2نتیجهگیریهای اشتباه از رویدادها و اتفاقات؛
 .9بیان و گسترش احساسات ،طرز فکر و دیدگاههای شخصی خود؛
 . 7نمایش و جلوه دادن خود به عنوان شخصی مطل و با معلومات سیاسی باال؛
 .1انتشار اخبار و اطالعات نادرست و اشتباه بدون مطل بودن از نادرستی آن؛
 .1حمایت از کاندیدهای مورد عالقه خود و افزایش حامیان او؛
 .1انتقاد از کاندیدهای مخال معیارهای خود؛
 .2تحت تأریر قرار گرفتن از شبکههای ماهوارهای بیگانه و تبلیغات گروههای اپوزیسیون و . ...
این افراد بهصورت ناخواسته منجر به تولید شایعه بین اطرافیان خود و شبکههای اجتماعی
مجازی میگردند .این گروه از افراد در شبکههای اجتماعی مجازی به راحتی با یکدیگر پیوند
میخورند و رشد میکنند و در شرایط بحرانی و بر ارر تحریکات گروههای اپوزیسیون و انتشار
شایعات جنجالی ،بهصورت احساسی و هیجانی رفتار کرده و کنترل عقالنی و منطقی خود را در
قبال شایعات و جریانسازیهای گروههای معاند و هدایتگر از دست میدهند و در اجتماعات
حقیقی بهصورت انبوه خلق حاضر میشوند .در زمان اغتشاشات سیاسی و انتخاباتی ،این گروهها به
راحتی به جماعتهای مخال یا موافق میپیوندد و با رفتارهای افراطی ،فضای جامعه را متشنبتر
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 .1بحث و نتیجهگیری
با توجه به تحلیل دادههای بدست آمده و همچنین چارچوب مفهومی و نظری پژوهش ،شبکههای
اجتماعی مجازی ،دارای ویژگیهایی هستند که بر خالف رسانههای سنتی مانند روزنامه ،رادیو و
تلویزیون ،شرایط مناسبی را جهت تولید و انتشار انواع شایعات در جامعه فراهم نمودهاند .از مهمترین
این ویژگیها میتوان به تعاملی بودن این شبکههای اجتماعی و تولید محتوا توسط کاربر ،تشکیل
اجتماعات و گروههای دوستانه در این محیطهای مجازی ،ویژگیهای چند رسانهای و همچنین
سط گسترده ارتباطات میان فردی در این فضاهای مجازی اشاره کرد .با توجه به این کارکرد
شبکههای اجتماعی مجازی در انتشار انواع شایعات در زمان انتخابات نیز در جامعه ،از توانایی
باالیی برخوردار بوده و با تولید انواع شایعات سیاسی از سوی مناب مختل در جامعه میتواند بر
روند برگزاری انتخاباتی سالم و در محیطی آرام و بیحاشیه در جامعه تأریرگذار باشند .میتوان
مهمترین ویژگیهای شبکههای اجتماعی مجازی در جهت تولید و انتشار انواع شایعات در جامعه
را در موارد زیر بیان نمود:
 .1شایعات زمانی گسترش مییابند و مورد پذیرش افراد مختل در سط جامعه قرار میگیرند
که شیوع و گسترش آن از بطن جامعه و انتشار آن به صورت دهان به دهان و شخص به شخص
باشد .شایعاتی که در شبکههای اجتماعی مجازی انتشار مییابد ،این ویژگی را دارد که توسط اعضاح
و کاربران آن ،بهصورت شخص به شخص یا گروه به گروه انتقال یابد .بستر مناسب ارتباطات میان
فردی در شبکه های اجتماعی مجازی ،این امکان را فراهم میسازد که اخبار و شایعات توسط افراد
به یکدیگر منتقل شود و مانند دنیای حقیقی ولی با سط دسترسی بسیار وسی تر و بدون
محدویت های زمانی و مکانی ،امکان انتشار دهان به دهان شایعه و در نتیجه ارر گذاری و باور
پذیری بیشتر آن مهیا شود.
 .2بسیاری از کاربران در شبکههای اجتماعی مجازی در گروههای مختلفی در این فضا عضویت
دارند؛ کاربران جهت جلب توجه بیشتر از سوی دیگر اعضای گروه و تالش برای دیده شدن و
ترغیب افراد به خواندن مطالب پروفایل و افزودن تعداد اشخاص لیست دوستان خود ،سعی میکنند
خبرهای خاص و جنجالی که توجه دیگران را معطوف به خود کند در شبکههای اجتماعی انتشار
دهند .شایعات نیز که همواره دارای اهمیت و جاذبه خاص خبری است در این راستا توسط کابران
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میکنند .شایعات تحریك کننده و هیجانی به راحتی بر روی آنها تأریر میگذارد و بدون تحقیق و
بررسی در محتوای شایعه و از روی هیجانات زودگذر آن را پذیرفته و با آن همراهی میکنند.
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انتشار می یابد .شایعاتی که در بسیاری از موارد حتی بدون اینکه برای خود شخص هم باورپذیر
باشد ،تنها جهت جذب کاربران دیگر توسط شخص انتشار مییابد.
 .9هنگامی که مخاطب در معرض اخبار رسانههای جمعی (رادیو ،تلویزیون و روزنامه) قرار
میگیرد و این رسانهها ،او را خطاب قرار میدهند؛ از نظر روانی احساس اینکه این رسانهها در
انتشار اخبار ،اهداف اقناعی و اررگذاری و هدایت او را دارد ،در ذهن مخاطب ایجاد میگردد و سبب
میشود در صادقانه بودن اخبار و صحت و سقم آن شك و تردید نماید .در شبکههای اجتماعی
مجازی ،بسیاری از اخبار و به تب آن شایعات ،در قالب گپ و گفتوگوهای دوستانه بین اعضاح و
همچنین انتشار آنها بصورت پستها در پروفایلهای شخصی فرد انتشار مییابد و توسط دیگر
کاربران مشاهده میشود .بنابراین ،مانند رسانههای سنتی رادیو ،تلویزیون و روزنامه ،مخاطب را
تنها جهت انتشار اخبار و مشاهده بخش خبری ،مورد خطاب قرار نمیدهند .بنابراین ،اخبار و شایعاتی
که در این شبکهها انتشار می یابد ،نزد مخاطب باورپذیرتر است.
 .7یکی از دالیل انتشار و پذیرش سری شایعات در شبکههای اجتماعی مجازی ،قابلیت تعاملی
این شبکه هاست .توضی آنکه زمانی که یك شایعه و خبر نادرست ،توسط یکی از اعضاح در این
شبکهها انتشار مییابد؛ توسط دیگر کاربران ،مورد مطالعه و تحلیل قرار میگیرد که در طول این
امر ،مصادیق و اخبار مرتبط به آن شایعه و همچنین اطالعات تکمیلی و جزئیات بیشتری از قبیل
انواع عکس ،فیلم و متون تفسیری به آن شایعه اضافه میگردد ،هرچند بسیاری از این اخبار و
اطالعات افزوده شده نیز مانند خود شایعه حقیقت ندارد و زائیده فکرکاربران است .با افزایش این
جزئیات و تعامل و همراهی دیگر اعضا ،شایعه باورپذیرتر گشته و به واقعیت نزدیكتر میشود
موجب میگردد کاربران بیشتری شایعه را پذیرفته و باور نمایند.
 .1زمانی که شایعهای توسط یکی از اعضای گروه در شبکههای اجتماعی مجازی انتشار مییابد،
امکان دارد بعضی از اعضای گروه ،آن شایعه را الزاماً نپذیرفته و باور نکنند .اما به دلیل حضور و
مشارکت در گروه و عدم ترد شدن از گروه تشکیل شده ،خود را به صورت موافق جلوه دهند .در
این حالت گروه از طریق شایعه به ما میگوید چگونه باید فکر کنیم تا به گروه تعلق داشته باشیم
و این افزایش تعداد همراهان شایعه در گروه سبب میگردد اشخاصی هم که در پذیرش شایعه
شك و تردید داشتند ،با توجه به مشاهده تعداد موافقان و همراهان با شایعه ،مجاب گشته و آن را
بپذیرند.
 . 1از دیگر عوامل انتشار شایعه ،تشکیل زنجیره انتشار آن در جمعیتی همگن است که از نظر
عقاید و طرز تفکر و شخصیت ،همسان و به یکدیگر نزدیك هستند .در این شرایط شایعات بر
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روی افراد تأریرکم و بیش یکسانی دارد و هر یك از اعضا ،موض و واکنش مشابهی در قبال شایعه
از خود نشان میدهند .بنابراین ،بستر مناسبتری جهت پذیرش شایعه در گروه فراهم میگردد.
گروههای همسان در شبکههای اجتماعی مجازی ،براساس ویژگیها و عالیق مشترک اعضای آن
شکل میگیرند و بنابراین ،اختالف نظر و تقابل فکری کمتری میان اعضای آنها به وجود میآید و
چنین شرایطی بستر هموارتری جهت گسترش شایعه در گروه ایجاد مینماید.
 .1شایعه جهت رشد و بقای خود ،نیاز به انتشار و رواج بین افراد جامعه و گروه دارد .هر قدر
ارتباع بین اعضا و افراد بیشتر باشد ،شایعه با قدرت و توان بیشتری انتشار مییابد و با همهگیر
شدنش ،به شایعه ای قوی ،ماندگار و تأریرگذار و با قدرت اقناعی بیشتر ،تبدیل میشود .شبکههای
اجتماعی مجازی ،با توان ارتباطی باالیی که بین اعضای خود ایجاد کردهاند ،سرعت انتشار شایعه
را در بازه زمانی کم و سط دربرگیری بیشتری فراهم میآورند و بدینسان کارکردی ویژه و اررگذار
در انتشار و رواج بیشتر شایعات در سط جامعه دارند.
 .2قابلیت چند رسانهای شبکههای اجتماعی مجازی ،به انتشار شایعه کمك شایانی کرده است.
در انتشار شایعه در این شبکهها ،جدا از متن و خبر منتشر شده پیرامون شایعه ،عکس و فایلهای
صوتی و تصویری نیز جهت تأیید آن ضمیمه متن میگردد .این امر سبب میشود شایعه نزد افراد
سندیت پیدا کرده و باورپذیرتر شود .برای م ال در حادره منا در عربستان در مناسك حب سال
 1937که منجر به کشته شدن بسیاری از حجاج شد ،در شبکههای اجتماعی شایعاتی در مورد دفن
دسته جمعی حجاج در گورهای دسته جمعی در عربستان به همراه تصاویری از دفن اجساد در
گورهای دسته جمعی در شبکههای اجتماعی مجازی انتشار یافت و این امر شایعه را بسیار باور
پذیرکرده بود؛ در حالی که تصاویر مربوع به دفن کشتهشدگان ناشی از گرمای شدید در کراچی
پاکستان در همان سال بود.
 .3بی شك شنیدن شایعه از یك دوست صمیمی که نسبت به او شناخت و آگاهی داریم ،بیشتر
مورد پذیرش ما قرار میگیرد تا اینکه آن را از شخصی که ارتباطی با او نداریم بشنویم .در شبکههای
اجتماعی مجازی ،هر یك از کاربران ،هم عضو گروههای مختلفی هستند که با اعضای این گروهها
در ارتباعاند و هم لیستی از دوستان شخصی دارند که با فرد فرد آنها بهطور خصوصی در ارتباع
هستند .این شرایط سبب میشود زمانی که توسط هریك از اعضا شایعه و خبری منشر گردد ،به
دلیل برقراری فضای دوستانه و صمیمی بین شخص و دیگر اعضای گروه ،شایعه راحتتر مورد
پذیرش و باور قرار گیرد.
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 .19یکی از ارزشهای خبری ،مجاورت است .میزان مجاورت معنوی یا جغرافیایی که فرد با خبر
دارد ،ارزش و اهمیت خبر را نزد او افزایش میدهد .همان گونه که توضی داده شد ،یکی از عواملی
که به ایجاد و انتشار شایعه کمك می کند ،اهمیت موضوع آن برای افراد است .بنابراین ،هر چه
موضوع شایعه از نظر جغرافیایی ،به افراد نزدیكتر باشد اهمیت آن نیز برای آنان بیشتر شده و
شایعه مذکور با درصد بیشتری مورد پذیرش و انتشار افراد ،قرار میگیرد .بسیاری از گروههای
تشکیل شده در شبکههای اجتماعی مجازی ،توسط اعضاح و کاربرانی که در محله با منطقه و
شهری خاص زندگی میکنند تشکیل میشود و افرادی که در آن گستره جغرافیایی ساکن هستند،
در این گروههای مجازی عضویت دارند؛ بنابراین ،در این گروهها شایعاتی که در مورد آن منطقه
وجود دارد به سرعت در آنها منتشر و رواج مییابد .برای م ال شایعه بمبگذاری در مترو «شهید
حقانی» که در تاریخ  37/3/19در شبکههای اجتماعی انتشار یافت ،بیشتر توسط اعضا و کاربران
تهرانی ،انتشار داده شد و گسترش یافت.
 .11تکرار کردن خبر و شایعه ،به باورپذیری آن کمك قابل توجهی میکند .امروزه شبکههای
اجتماعی مجازی متعددی در فضای اینترنت فعالیت میکنند و هر یك از کاربران در انواع مختلفی
از این شبکهها عضویت دارند .شایعات موجود در این شبکهها ،توسط کاربران در گروهها و
شبکههای مجازی مختلفی منتشر میشود و به دفعات زیادی تکرار گشته و با ادبیات و سبكهای
نگارش مختلفی بیان میگردد .این تکرار به گسترش بیشتر و باورپذیر بودن شایعه در این شبکهها
کمك فراوانی میکند.
 .12یکی از انگیزههای فعالیت در شبکههای اجتماعی مجازی ،جبران خالح و کمبودِ حضور در
گروههای اجتماعی واقعی است .افرادی که از نظر شخصیتی توانایی تعامل و کنش ارتباطی و
اجتماعی کمتری در دنیای حقیقی با دیگران دارند و به نوعی گوشهگیر هستند ،با فعالیت بیشتر و
حضور پررنگتر در این شبکهها و اجتماعات مجازی ،این خأل و کمبود را جبران مینمایند .به دلیل
ناشناس بودن و ماهیت مجازی ارتباع در این شبکهها ،موان و سختیهای ارتباع حقیقی در آن
وجود ندارد .این افراد که فعالیت و کنش زیادی در شبکههای اجتماعی مجازی دارند ،یکی از
عامالن انتشار شایعه در شبکههای اجتماعی هستند و با انتشار شایعات و خبرهای داغ ،سعی در
جلب توجه بیشتر در این اجتماعات مجازی دارند.
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