
  شايعه

هاي كنش متقابل است كه تاكنون كمتر شناخته شده است. ترين پديده هاي اجتماعي و يكي از رايجترين شيوهشايعه يکی از طبيعي

زمانهاي بحراني )مثل زمان جنگ (، حالتي به  اي است كه ابعاد مختلف آن به ويژه درشايعه يك مقولة ذهنی و رواني با ابعاد گسترده

در « ناهنجاري» گيرد. هر چند كاركردهاي اجتماعي شايعه كامالً شناخته نيست، اما بيشتر در وضعيتهاي مراتب حادتر به خود مي

و تبيين وضعيتهاي مهمي اي از وقايع است كه به تعريف پيوندند، اين بدان معني است كه شايعه گزارش تأييد نشدهجامعه به وقوع مي

كندشود كمك ميكه به صورت دو پهلو ظاهر مي .  

شود و به موضوعي مربوط مي شود كه تحقيق در صحت شايعه پيامي است كه به طرز غير رسمي )معموالً دهان به دهان ( منتقل مي

ممكن است بخشي از شايعه حقيقت داشته باشد، شود كه براي مردم اهميت دارد. البته و سقم آن مشكل است. شايعه شامل اطالعاتي مي

توان گفت كه اين حكم همواره صادق نيستهر چند مي .  

يابد ؟شايعه چيست و در چه موقعيتهايي رواج مي   

 يابد كه مردمكند. شايعه در موقعيتهايي رواج مييابد، ولي واقعيتها آن را تأييد نميشايعه پيامي است كه در ميان مردم رواج مي

اي باشند، به هر نوع مشتاق خبر باشند ولي نتوانند آن را از منابع موثق دريافت كنند. هر گاه آدمها مشتاق خبرگيري دربارة قضيه

سازندشوند و سپس آن اطالعات را در ميان خودشان پراكنده مياطالعاتي در اين باره متوسط مي .  

شود بدون آنكه از مجراهاي رايج ه از طريق آن، اخباري پخش و اغلب قلب ميشناسي، پديده شايعه فرايندي است ك از نظر جامعه

  .گذشته باشد

تواند از يك اطالع نادرست منشاء بگيرد يا آنكه منبع آن اطالعي درست ولي اغراق آميز و درهم باشد. آن خبر از فردي به شايعه مي

كه منشاء آن مشخص يا داليل قطعي دربارة صحت آن وجود داشته باشدشود، بدون آنفرد ديگر و از گروهي به گروه ديگر منتقل مي .  

گويند كه شايعه محصول دو عامل استمي ( Alport & postman ) آلپورت و پستمن :  

  .( عالقه مردم به موضوع ) اهميت داشتن شايعه هم براي گوينده و هم براي شنونده .1

چند تعبير از يك موضوعميزان ابهام موضوع ) احتمال وجود و يا  .2  ).  

اي به نتايج يك برنامة علمي يا تفريحي راديو يا تلويزيون رسد هر دو عامل ياد شده از شرايط شايعه باشد . ممكن است عدهبه نظر مي

. در صورتي كه اي در مورد آن بروز نكندعالقه داشته باشند. اما چون ابهامي در اين مسابقه يا حادثه وجود ندارد، ممکن است شايعه

اگر به جاي برنامه علمي يا مسابقة ورزشي ساده يك برنامة علمي بحث انگيز يا يك مسابقه حساس مطرح باشد. احتمال بروز شايعه 

شوددربارة آن بيشتر مي .  

  فرمول اصلي شايعه

اي كمي برخوردار است. در واقع طهدر انتقال شايعه تأثير دارد و كم و بيش از راب« ابهام»و « اهميت»رسد دو شرط به نظر مي

توان فرمول قدرت و شدت شايعه را به صورت زير نوشتمي : ( R: I . A )  

كلمات تعريف كنيم، معني آن چنين است اگر بخواهيم اين فرمول را با :  

  . موضوع مستتر در آن شايعه (A) در ابهام (I) تقريباً برابر است با حاصل ضرب اهميت (R) ميزان رواج شايعه

شدن قيمت شكر در كوبا در وقت درباره گراناي وجود نخواهد داشت. مثالً ما ايرانيها هيچهر آيينه ابهام يا اهميت، صفر باشد شايعه

چون اين موضوع براي ما مهم نيست. اما خبرهاي مربوط به افزايش يا كاهش انواع ارز يا طال شنويم، اي نميكشور خودمان شايعه

در كشور ما در سالهاي اخير از جمله شايعه سازترين موارد بوده است. بنابراين ، هر قدر خبر شايعه مهمتر باشد و مردم دربارة آن 

شود. فرمول ياد شده در حد بسيار بااليي قابل اطمينان است، هر يتر ميموضوع اطالع كمتري داشته باشند، احتمال ايجاد شايعه قو

چند تحت شرايط مشخص عملكرد آن تغيير می کند. اگر جمعيتي تحت كنترل شديد قرار داشته باشند و اگر پخش و انتشار شايعه 

د ساخت، يا اين شايعه سازي كمتر خواهد شدبيش خوددار خواهند شد و شايعه نخواهن و جرايم سنگيني داشته باشد، آن وقت مردم كم .  

  شكل گيري شايعه

اي از ابهام و تنش كه تحت آن هنجارها يا باورها زير سؤال رود خطراتي وجود داشته باشد يا رفاه كافي در شايعه معموالً در زمينه

ين احساسات انگيزه الزم براي گوش دادن به شود. ايابد. همه اين وضعيتها باعث نگراني و توجه ميدسترس مردم نباشد، گسترش مي

آوردشايعه و انتقال آن به ديگران را فراهم مي .  

شود. اين دو عامل بيانگر كنش متقابل همانطور كه گفته شد، شايعه بيش از هر چيز از اهميت و ابهام مستتر در موضوع تغذيه مي

هاي فردي و جمعي در شكل گيري و رواج شايعه استزمينه  .  

شود. اين مراحل در روند رواج در انتقال شايعه سه عمل ادراك، به حافظه سپردن و گزارش كردن از فردي به فرد ديگر طي مي

هايي بر اصل مطلب ها و افزودنيشود و به طور طبيعي به كاستنيشايعه از يك فرد به فرد ديگر متناسب با دفعات انتقال، تقويت مي



گرددمنتهي مي .  

گيري تا تبديل آن به گزارش نسبتاً ثابت، با سه روند اصلي زير ارتباط داردتيب شايعه از مراحل اولية شكلتربدين :  

شود. به بيان ديگر ، هر يعني حذف برخي جزئيات كه به نظر ناقالن شايعه ، غير مهم و كم اهميت تلقي مي (Leveling) تسطيح .1

گرددتر و مختصرتر ميتر و فشرده اهرفته كوتقدر شايعه بيشتر نشر يابد رفته .  

  .بدين معنا كه برخي جزئيات در طي جريان انتقال شايعه پايداري قابل مالحظه دارد (Sharpening) برجستگي .2

كنندبدين معنا كه ناقالن شايعه براساس منافع خويش موضوع شايعه را مفهوم و متناسب مي (Assimilation) همانند سازي .3 .  

ساوباي  (Bysow) داندآغاز رواج شايعه را با سه ويژگي زير آميخته مي :  

كنند؛ عالقة آنان ريشه در اهميت اجتماعي حادثه داردحادثه را يك يا چند نفر با عالقه برداشت مي .1 .  

شودرخداد از سوي دريافت كنندة آن ويرايش و ارزشيابي مي .2 .  

شودپس از تكميل، ويرايش شايعه آغاز مي .3 .  

فرض نشود 2و  1تحليل بايساو قابل قبول است مشروط بر آنكه هيچ گونه فاصلة زماني بين دو مرحلة  .  

  انواع شايعه

آند، اما از آنجا كه روابط اجتماعي به هم پيوسته و انگيزه های دروني انسانها پژوهشگران براي تقسيم بندی شايعه تالش فراوانی كرده

ن تقسيمي فراگير به دست داد كه در همه جا قابل استناد و انطباق باشد . بايساو انواع شايعه را به شرح زير توامتفاوت است . نمي

داندمي :  

كنان و در گوشي به يكديگر منتقل پچشوند و مردم آن را به طور پنهاني و پچهايي كه به آرامي منتشر ميهاي خزنده: شايعهشايعه .1

گردده جا پخش ميكنند، نهايتاً در هممي .  

ها در زماني كوتاه، گروه وسيعي را تحت افتند. اين نوع شايعههايي است كه چون آتش به خرمن ميهاي تند و سريع: شايعهشايعه .2

يابد، از اين نمونه است. از ها در زمان جنگ انتشار ميپوشش ميدهند. آنچه دربارة حوادث و فجايع، پيروزيهاي درخشان يا شكست

كند، هايي چون وحشت، خشم و خوشحالي ناگهاني ايجاد ميها بار هيجاني و عاطفي فراوان دارد و هيجانآنجا كه اينگونه شايعه

گرددموجب بازتاب فوري مي .  

قعيت ماند تا موصورت مخفي ميگيرد و در غير اينها هر گاه شرايط را مساعد بيايد. قوت ميهاي شناور: اينگونه شايعهشايعه .3

گري دشمن در برخورد با زنان و كودكان و مانند آن پخش سازي آبها، وحشيفراهم شود. اخبار و مطالبي كه در جنگها پيرامون آلوده

اند كه خالصة آن چنين است: سربازي در جنگ جهاني ها است. آلپورت و پستمن در اين باره مثالي آوردهمي شود، از اين نوع شايعه

خود فرستاده و گفته بود كه تمبر پستي را نگه دارند. از آنجا كه خانواده  وهاي آلماني اسير شده بود. پيامي به خانوادهاول به دست نير

دانستند وي هيچ تمايلي به گردآوري تمبر نداشته، از اين تقاضا تعجب كرده دست به كاوش زدند، چون تمبر را جدا كردند ، او مي

اند. اين شايعه در جنگ جهاني دوم نيز رواج يافته بود . حال آنكه ه بود ، اسير كنندگان، زبان او را بريدهديدند كه پشت تمبر نوشته شد

هاي اسراي جنگي فاقد تمبر پستي بود ديگر آنكه اگر فرد پس از بريدن زبان ، تحت عمل به دو دليل شايعه غلط بود : نخست نامه

اهد مردجراحي فوري قرار نگيرد در اثر خونريزي خو .  

اند و به شود. يعني زماني كه همگي از يك چيز ترسيدهها در زمان اضطراب مردم منتشر ميهاي شيطاني: برخي از شايعهشايعه .4

گيرد. براي مثال بعد از حملة پاژن به پرل هايي قوت ميهايي در مورد موضوع ترس خود چنين شايعههمين سبب آمادة پذيرش شايعه

هايي مبني براينكه بخش اعظم ناوگان اقيانوس آرام منهدم شده، پخش شد. زده شدند و شايعهمردم وحشت (Perl Harbour) ها ربور

آميز و باور البته خسارتهاي وارده زياد بود، اما به منظور پنهان نگه داشتن قسمتي از واقعيات و ترس و مردم، حكايتهايي مبالغه

شايعه شيطاني» هايي كه بر ترس مبتني است، چنين شايعه نكردني، به صورت شايعه منتشر شد. » (Rumor Bogey)  خوانده

شودمي .  

شود. كه به آنهاي ديگري وجود دارد كه موجب بروز وحشت ميهاي وحشت: شايعهشايعه .5   

يك شدن سربازان دشمن هاي مربوط به شكست يا نزدگويند. مثالً همزمان با پخش گزارشمي (Panic Rumors) « شايعات وحشت »

معموالً رفتارهايي ناگهاني و  ها آن است كه هر كس شايعه را باور كند،شود. خطر اين نوع شايعههايي از اين قبيل مطرح ميشايعه

دهدآميز و توأم با فرار انجام ميخشونت .  

بينيد به فكر يرد چون مردمي هم كه او را ميگشود و شايعه صورت واقعيت به خود ميبدين ترتيب، او خود به يك شايعه تبديل مي

افتندفرار و رفتن مي .  

  انتشار شايعه



ناشي از شايعه متأثر است. هر  هاي عاطفيكند و ميزان اين تغيير تا حدود زيادي از واكنشمحتواي شايعه به مرور زمان تغيير مي

كند، زيادتر است. كساني كه تي كه در محتواي شايعه بروز ميچه قدرت شايعه براي تحريك احساسات بيشتر باشد. احتمال تغييرا

شود، كنند، تمايل دارند برخي جزئيات را حذف و بر بعضي تأكيد كنند. معموالً تغييراتي كه در جزئيات داده ميشايعه را منتقل مي

سازندها، اميده ، ديگر احساسات مردمي است كه شايعه را منتقل ميها، تعصبمنعكس كنندة ترس .  

آورند و بر اي از افراد پيام هاي متعددي درآن داشته باشند. عدهتوانند نقشيك افراد ميانتقال يك شايعه فرايندي اجتماعي است كه يك 

ترديد شنوند، كنند. عدة ديگر در نقش افراد شكاك ظاهر مي شوند و دربارة آنچه ميدانند، منتقل ميو آن را معتبر مي آنچه تكيه كرده

اي دهد. باالخره، احتماالً عدهاي ممكن است به تعبير و تفسير روي بياورند و مترصد اين باشند كه چه رخ ميكنند. همچنين، عدهمي

زننداي پخش شد، به اقدامات خاصي دست ميكنند و همين كه شايعهگيري ميها تصميمهستند كه براساس شايعه .  

 

 

 

رند ؟پذيچرا مردم شايعه را مي   

تواند به شايعه تحرك و پويايي خاصي اي براي پخش و پذيرش نيازمند ارتباط با مخاطبين خود است. هر نياز انسان ميهر شايعه

ببخشد. مثالً كارمندي كه از گراني به تنگ آمده باشد )نياز(، بيشتر مستعد پذيرش شايعه در مورد بهبود اوضاع اقتصادي به خصوص 

تواند در انتشار و پذيرش شايعه مؤثر باشد، عبارتند ازايا است، تا كسي كه اين نياز را ندارد، عواملي كه ميافزايش حقوق و مز :  

اي تواند عاملي براي پخش و پذيرش شايعه باشد. آدمي هنگامي كه از كسي متنفر است و تصورات خود را به گونهتنفر: تنفر مي .1

اي انتقام پذيرد. يقيناً شايعه در مورد چنين كسي جنبههيچ دليل هر خبر منفي را دربارة او مي كند و بدونزشت دربارة ان ترسيم مي

سازي دربارة مدير و هم پذيرش شايعه در مورد او را اي متنفر باشد، هم زمينة شايعهآموزي كه از مدير مدرسهآميز دارد. مثالً دانش

  .دارد

كنيم، در واقع در حال تالش براي توجيه ي كه بدترين چيزها را دربارة ديگران باور ميپذيرش شايعه براي توجيه خود: هنگام .2

خود هستيم. اما اگر خود را مقصر بدانيم، آن وقت كمتر مستعد پذيرش شايعه خواهيم بود. پژوهشي كه در آمريكا به عمل آمده، نشان 

پوستان درست کرده و منتشر می کنند هايي مربوط به سپاهدهد كساني كه به تبعيض نژادي اعتقاد دارند، سريعاً شايعهمي .  

رود. مثالً وقتي در يك مهماني شركت داشته آور نيز به كار ميآور: شايعه گاه براي پركردن سكوتي ماللشكستن سكوت مالل .3

براي گفتن نداشته باشند. كافي است يكي  ، در بين چند نفري كه دور هم جمع شده و هيچ حرفيباشيد كه هنوز همة مهمانها نيامده باشند

  :سكوت را شكسته بگويد

كند و شود و هر كس برای آنكه از معركه عقب نماند، چيزي به آن اضافه ميبه اين ترتيب بازار شايعه داغ مي« ايد كه ... آيا شنيده »

شوديگيرد كه حتي گذشت زمان هم احساس نمسرانجام بحثي گرم و داغ در برمي .  

ها: شايعه در نقل دهان به دهان مرتباً تحريف مي شود تا جايي كه نقل قول دست چندم با نقل قول دست اول بسيار تحريف واقعيت .4

» كند ! در يك آزمايش كند. به طوري كه اگر اين شايعه را به سازنده اولي آن بگويند، اونيز از اين تحريف تعجب ميتفاوت پيدا مي

آخر، تا اينكه چندين نفر داستان ني را خواند و سپس آن را به ديگري گفت و نفر دوم نيز آن را به سومي گفت و اليآزموزگاری داستا

را برای همديگر باز گفتند. در اين تحقيق ديده شد كه چگونه داستان تحريف شد، بسياري از جزئيات آن حذف و مطالب ديگري به آن 

هاي مختلف تغيير ايجاد گرديد. هر چند اين تحقيق در مورد حافظه انجام گرفته بود، شيوه اضافه شد و در جزئيات موضوع نيز به

  .«ولي معلوم شد كه حافظه نيز در انتقال شايعه اهميت بسيار دارد
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