
 

 در انتخاباتِ سیاسی تماعی مجازی و تولید شایعاتهای اجشبکه

 شبکه اجتماعی اینستاگرام( :)مطالعه موردی
 

 2، محمدمهدی فرقانی1مرتضی شمس

 

 چکیده
های وگرافی انجام گرفته است، به دنبال پاسخ به این سلال است که شبکهنتاکه با روش رو پیشپژوهش کیفی 

ات سیاسی در کشور چه نقش و کارکردی دارند؟ جامعه آماری پژوهش، اجتماعی مجازی در تولید شایعات انتخاب
ستاگرام است که در انتشار اخبار انتخاباتی، دو ماه قبل و دو ماه بعد از نصفحات فارسی زبان شبکه اجتماعی ای

 اتفحاند. از میان این صفعالیت داشته 1937برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری سال 
گیری هدفمند انتخاب و با مصاحبه آنالین صفحه با روش نمونه 79گیری،قابل مشاهده به عنوان چارچوب نمونه

های اجتماعی شبکه هایترین ویژگیهای حاصل از آن، مهمنفر از صاحبان این صفحات و تحلیل کیفی داده 11با 
ای اجتماعی هین مناب  تولید این شایعات در شبکهترمجازی در امر تولید شایعات سیاسی در زمان انتخابات و مهم

مجازی مورد مطالعه قرار گرفته است. براساس نتایب پژوهش، امکانات تعاملی، تولید و انتشار محتوا توسط کاربر، 
ترین ای و همچنین سط  گسترده ارتباطات میان فردی، از مهمهای چند رسانههای دوستانه، ویژگیتشکیل گروه

دهد های اجتماعی مجازی در امر تولید و انتشار شایعات در جامعه است. پژوهش نشان میی شبکههاویژگی
ستاگرام با اهداف تبلیغات سیاسی، ایجاد ناآرامی در فضای انتخابات، سرگرمی، تولید نفاق نشایعات انتخاباتی در ای

عی در  فرایند اجرای آن، کاهش بین اعضای جامعه، مخدوش کردن اصل انتخابات و عدم وجود دموکراسی واق
 هایانگیزه افراد جهت شرکت در انتخابات و تخریب نامزدهای رقیب و احزاب مخال  از سه منب  اصلی گروه

اپوزیسیون داخلی و خارجی، فعاالن سیاسی در احزاب و ستادهای انتخاباتی هریك از نامزدها و عموم مردم در 
 یابد.تشار میشبکه اجتماعی اینستاگرام تولید و ان

 های کلیدیوا ه
مت سیاسی، شبکه اجتماعی اینستاگراهای اجتماعی مجازی، شایعه، انتخاباشبکه 
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 . مقدمه1
 اندازیراه خاصی موضوع مبنای بر کدام هر که دارند فعالیت در اینترنت اجتماعی شبکه امروزه هزاران

ن از افرادی است که مایلند عالیق اجتماعی ساختن جوام  آنالی هایشبکه اند. هدف خدماتشده
های سایرین آشنا شوند )بنت و های خود را به اشتراک بگذارند و با عالیق و فعالیتو فعالیت
های جدیدی هستند که در مرکز توجه کاربران قرار های اجتماعی پایگاه(. شبکه2919، 1همکاران
، )آقابابایی و تاجی آورندی خاص گرد هم میهاای از کاربران را با ویژگیاند و هرکدام دستهگرفته
ای هدهد در ایران نیز عالقه و تمایل به عضویت و فعالیت در شبکه(. آمارها نشان می72: 1931

های اجتماعی مجازی اجتماعی مجازی بسیار است و همواره بخش قابل توجهی از کاربران شبکه
در سال  2ر شبکه اجتماعی مجازی اورکاتبرای م ال حضو دهند.را کاربران ایرانی تشکیل می

های اجتماعی مجازی در ایران دانست، در توان آن را نخستین حضور شبکهدر ایران که می 1929
قدر سری  رشد کرد که پس از برزیل و امریکا، ایران سومین کشور بزرگ اورکات مدت کوتاهی آن

 27 9تعداد کاربران ایرانی تلگرام»یلی، های ارتباطاتی موبا(. در شبکه12: 1932)بصیریان،  شد
میلیون عضو ایرانی دارد و اینستاگرام نیز چیزی در حدود 17هم  7شود، واتساپمیلیون برآورد می

صنعت فناوری ارتباطات و » با پیشرفت چشمگیر فناوری در «.1میلیون عضو دارد17تا  12
فن همراه، کاربران بدون محدودیت، های اجتماعی مجازی در بستر تلو فعالیت شبکه« 1اطالعات

های مجازی اند و فعالیت و حضور آنها در شبکههمواره به اینترنت این شبکه جهانی متصل گشته
ند و ای هستای شدههای رسانههای امروزین، سیاستبیش از پیش افزایش یافته است. سیاست

 سیاری از رویدادهای سیاسی درروند. بهای اصلی کنش سیاسی بشمار میها یکی از عرصهرسانه
د تواناند که هر کسی میافتد. این رویدادها به حدی بودهها اتفاق میها و از طریق رسانهرسانه

. (932: 2992، 1) وهانسونشودها ایجاد میها تا حدودی به واسطه رسانهبگوید مشروعیت سیاست
  و اذهان عمومی را درگیر و معطوف ترین مباح ی که فضای سیاسی و اجتماعی جوامیکی از مهم

                                                           
1. Bennet, et al 
2. Orkut 
3. Telegram 
4. WhatsApp 

تاریخ  – 9272122: خبرشناسه خبرنگار مهر.  دبیر شـورای عالی فضـای مجازی در گفتگو با  . به نقل از ابوالحسـن فیروزی   5

 91:21 ساعت انتشار:–1931آذر  11چهارشنبه انتشار خبر:
6. Information and Communication Technologhy(ICT) 
7. Johansson 
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سازد، انتخابات است. با توجه به اهمیت انتخابات و دامنه فراگیری گسترده آن در سط  به خود می

توان جامعه، زمینه مناسب تولید و انتشار انواع مختلفی از شایعات را در خود به وجود آورده است. می
ات عنوان یك تهدید، در برگزاری یك انتخابتواند بهترین و تأریرگذارترین عاملی که میگفت مهم
حاشیه سایه افکنده و آن را از مسیر اصلی و صحی  خود خارج سازد، شایعات انتخاباتی سالم و بی
ها بعد از انتخابات نیز از بین نرفته و در ای از این شایعات، حتی مدتای که پارهگونههستند؛ به

های اجتماعی مجازی و نفوذ و گسترش های شبکها توجه به ویژگیمانند. بسط  جامعه باقی می
ها تبدیل به بستر و محیطی فعال و قدرتمند جهت تولید چشمگیر آنها در سط  جامعه، این شبکه

 آماری که پیش از این از سوی مرکز ملی»اند. و انتشار انواع شایعات سیاسی و انتخاباتی گشته
هزار  199دهد که برای م ال در شبکه اجتماعی تلگرام بالغ بر میفضای مجازی ارائه شده نشان 

هزار مطلب  299ها ایجاد شده و در طول یك شبانه روز بیش از یك میلیون و کانال توسط ایرانی
هزار بار  199طور متوسط هر مطلب حدود شود. در همین حال بهدر فضای کانال تلگرام تولید می

ها بیش از یك میلیون عضو دارند. در مورد فعالیت کاربران ی از کانالشود و برخدر روز دیده می
 1ون فالوئرها چندین میلیایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز اوضاع به همین نحو است. ایرانی

ساعت بیش از دو تا سه هزار  27در صفحات اینستاگرام دارند و بسیاری از این صفحات در فرف 
دهند و حتی شاهد آن هستیم که برخی اخبار در این شبکه که حتی تصاص میکامنت به خود اخ

این حجم  .«9خوردمی 2هزار الیك 119تا  199های اجتماعی نیست، بیش از های شبکهجزو اولین
باالی مشاهده و پیگیری اخبار و مطالب به اشتراک گذاشته شده در شبکه اجتماعی اینستاگرام 

انتشار اخبار  رسانی وتوانایی و قابلیت باالی این شبکه اجتماعی در امر اطالعتوسط کاربران ایرانی، 
دهد؛ توانایی که در زمان وقوع حوادث و رویدادهای خاص در و اطالعات در جامعه را نشان می

تواند تواند پیدا کند. در این شرایط این شبکه اجتماعی، میمانند انتخابات، نمود بیشتری می کشور
فضای مناسبی را جهت انتشار انواع شایعات در جامعه مهیا کند؛ شایعاتی که به کمك  بستر و

دا های ویدئویی، جنبه مستند پیای این شبکه مجازی مانند انواع عکس و فیلمامکانات چندرسانه
ای که بسیاری از کاربران این شبکه مجازی، گونهکرده و کاربران خود را تحت تأریر قرار دهد؛ به

                                                           
1. Follower 

ــوی کاربران با فعال کردن گزینه )  .  2 ــده از س ــاره به تأیید خبر یا مطلب ارائه ش ــطالح الیك اش ــبکه اجتماعی اص ( در ش

 اینستاگرام است.
 91:21ساعت انتشار:  – 1931آذر  11 چهارشنبهتاریخ انتشار خبر:  – 9272122: خبرشناسه  . 3
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کنند. نمونه ساده پذیرند، بلکه نسبت به انتشار آن به دیگر کاربران نیز اقدام میتنها شایعه را می نه
آن، انواع شایعاتی است که امروزه در این شبکه اجتماعی مجازی، در مورد زندگی خصوصی رجال 

پذیر ریابد و به میزانی گسترش و باوسیاسی، هنرمندان و ورزشکاران مشهور کشور انتشار می
رداد گیرند. برای م ال در مهای جمعی نیز، تحت تأریر این شایعات قرار میگردد که حتی رسانهمی
سیما، در یك برنامه زنده  و های ورزشی صدا، یکی از گزارشگران و مجریان برنامه1931سال 

بکه ر شهنرمندان داز ورزشی از تلویزیون، تحت تأریر شایعه انتشار یافته در مورد مرگ یکی 
عنوان یك خبر واقعی در برنامه زنده تلویزیونی به مخاطبان اینستاگرام قرار گرفته و آن شایعه را به

نماید. این شرایط حاکی از توانایی باالی شبکه اجتماعی مجازی اینستاگرام گفته و اعالم تسلیت می
مام بار انتخاباتی مرتبط با آن، تدر تولید و انتشار انواع شایعات در جامعه است. انتخابات و انواع اخ
دهد؛ در این شرایط انتشار شایعات فضای سیاسی و اجتماعی کشور را تحت تأریر خود قرار می

تواند ای مهم و شایان توجه است که میسیاسی و انتخاباتی در شبکه اجتماعی اینستاگرام، مسئله
نموده و بر روند اجرای انتخاباتی سالم و پرشور با تولید و انتشار انواع شایعات، افراد جامعه را گمراه 

های های شبکهترین ویژگیدر جامعه، اررگذار باشد.  با توجه به این شرایط اهمیت مطالعه مهم
گردد. اجتماعی مجازی در امر تولید و انتشار شایعات سیاسی در زمان انتخابات در جامعه آشکار می

بستر و زمینه مناسبی جهت تولید و انتشار انواع شایعات در هایی که این فضاهای مجازی را ویژگی
های اجتماعی مجازی در تولید انواع جامعه نموده است. در این پژوهش مسئله اساسی نقش شبکه

است  ها و اهدافیشایعات سیاسی در جامعه در زمان انتخابات و شناخت مناب  تولید، ماهیت، ویژگی
جازی های اجتماعی مانی قبل، هنگام و بعد از انتخابات توسط شبکههای زمکه این شایعات در بازه

های سلال اصلی پژوهش اینست که: نقش و کارکرد شبکه بنابراین،شوند. در سط  جامعه منتشر می
 اجتماعی مجازی در تولید شایعات انتخابات سیاسی در کشور چیست؟

 . چارچوب نظری 2
 کاربران اختیار در را ایگسترده وامکانات خود، خدمات وجودی ماهیت به توجه با اجتماعی هایشبکه
ها با هدف افزایش و تقویت تعامالت اجتماعی در فضای مجازی طراحی دهند. این شبکهمی قرار
آورند که اطالعات قابل دسترسی در صفحات شخصی کاربران، اند و این فرصت را به وجود میشده

لی اطالعات شخصی، به کاربران دیگر عرضه شود. همچنین طور کها، عالیق و بهمانند عکس
نامه »توانند صفحات شخصی کاربران دیگر را مشاهده کنند و از طریق امکاناتی چون افراد می
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 فضای در ارتباطات (. رشد222: 2،2993وگو، با آنها ارتباع برقرار کنند )پمیكو گفت« 1الکترونیك

کلیه  در گذارد.می سیاست روی بر بنیادینی تاریرات املمتع و منعط  الکترونیکی فرامتن یك
 اطالعاتی طریق از مردم از زیادی درصد دهند. طبعاًفضای سیاسی را شکل می ها،رسانه کشورها،

 بنا اساس برآن را رفتارهایشان و دهندمی شکل را شانسیاسی عقاید گیرند،می هارسانه طریق از که
میان  در گرهی چون افراد ندارند و تمامی جایی ملی مرزهای و خط شبکه، کنند. در محیطمی
 ویژگی پنب دارای اغلب اجتماعی های(. شبکه92: 1929آیند )مددپور،می شمار به شبکه شمارگرهبی
 هستند: بارز
 عمل، در بازخوردهای سری  ارائه و مشارکت به تشویق طریق از اجتماعی های: رسانه9. مشارکت1
 .دارندبرمی را رسانه و طبمخا میان مرز
 به و ، بازخوردها هارأی گیری مسیر از و است بودن آشکار اجتماعی هایرسانه : ذات7. گشودگی2

 .سازندمی فراهم مخاطب حضور فعاالنه برای را ایگشوده فضای عمل در اطالعات، گذاریاشتراک
 .است کاربران توجه مورد سیارب اجتماعی هایرسانه در طرفین تعامل و وگو: گفت1. محاوره9
 سرعت فراهم به را مجازی اجتماعات دهیشکل اجتماعی، هایرسانه«: 1اجتماعی بودن. »7
 .بخشند می سامان اجتماعات این مشترک عالیق حول را ملرر ارتباطات نیز و کنندمی
  ...و صدا نند تصویر،ما هارسانه سایر در موجود هایفرفیت کلیه از اجتماعی هایرسانه: 1.فراگیری1
 (.1932کنند )بهمنی،می خلق را مجازی واقعیت و جویندمی بهره

شایعه نیز همانند هر پدیده اجتماعی دیگر، نیاز به شرایط و محیطی مساعد، جهت ایجاد و انتشار 
ی گیردارد. سرچشمه یا منب  شایعه اهمیت چندانی ندارد و آنچه مهم است و باید آن را در روند شکل

شایعه توضی  داد، پذیرفتن گروه و باور مردم است. حتی اگر بدواً کسی چیزی گفته باشد، باز هم 
(. 79: 2،1929مردم هستند که باید آن را کش  کنند و بپذیرند و به دیگران منتقل کنند )کاپفرر

داشته  د وجودتر باشد یا در مورد آن ابهام بیشتری نزد افرابنابراین، هرچقدر موضوع خبر با اهمیت

                                                           
1. Email 
2. Pempek 
3. Participation 
4. Openness 
5. Conversation 
6. Community 
7. Connectedness 
8. Kapferer 
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 هایزمینه در شایعات تنوع و یابد.گستردگیباشد، شایعه با توان و قدرت بیشتری تولید و رواج می
 و هاگروه بین و فرهنگی متفاوت اقتصادی سیاسی، اجتماعی، شرایط و هاموقعیت در و گوناگون
نتشار ی تولید و امختلف هایانگیزه و نگرش با است که شایعه حقیقت این بیانگر مختل  جوام 
 توان به موارد زیر اشاره کرد:ها میترین این انگیزهکه از مهم یابدمی

کنند و از محتوای آن در مورد هر شایعه، کسانی هستند که آن را پخش می جلب توجه کردن:. 1
د. با ابنیبرند و از اینکه مورد تأیید جامعه قرار بگیرند، آرامش میالینفك هستند؛ از آن لذت می

 (. 21: 1929مردم مرا باور دارند زیرا حق با من است )کاپفرر،»گویند خود می

تالش برای یافتن دلیل قابل قبولی برای موقعیتی مبهم، خود یك انگیزه : رهایی از موقعیتی مبهم. 2
کند تا قوه حیات بسیاری از شایعات و محرک است و به دنبال خاتمه خوب بودن به ما کمك می

(. در مجموع شایعات اغلب به وسیله عرضه یك مجرای 72: 1371)آلپورت.پستمن،رک کنیم را د
کنند های ناشی از عواط  ناگهانی را آرام میشود، تشنبخروجی کالمی که موجب راحتی می

 (. 21: 1929کاپفرر،)

اره ن دربکنند. حرف زدآور را بازگو میهای اضطراببسیاری از شایعات وضعیت: کاهش نگرانی. 9
گان بتوانند کند شاید شنوندها، نخستین قدم در مسیر تخفی  آنهاست. زیرا گوینده فکر مینگرانی

ه معناست. از سویی دیگر، اگر بااساس و درست باشد، اقدام دستاساس یا بیرابت کنند که شایعه بی
 (. 21: 1339تواند از تنهایی فرد جلوگیری کند )کاپفر،جمعی برای مقابله با خطر، می

شوند بسیاری از شایعات تنها بدین دلیل که سرگرم کننده و جالب هستند پخش می: سرگرمی. 7 
کند، اعتقادی به محتویات آنها ندارند، اما مطمئن هستند که بر روی و کسانی که آنها را پراکنده می
 (.21: 1929ر،گذارند )کاپفرشوند تا خبرها را بشنوند، ارر میکسانی که دورشان جم  می

هنگامی که انسان با دوستان و آشنایان و نزدیکان و همسایگان معاشرت : وگوای جهت گفتبهانه. 1
کند، باالخره باید حرفی برای گفتن داشته باشد و این خألیی است که باید دائماً پر شود. در می

ه ما کند و بلوبی پر میطور مطرسد و خأل را بهاینجاست که شایعه و پچ پچ کردن به داد ما می
 (.31: 1929وگو ادامه دهیم )کاپفرر،کند به گفتکمك می

: هرگاه وضعیت عاطفی فردی، بدون خود آگاهی در تفسیر و تعبیر او از محیط اطرافش فرافکنی .1
یاهای پردازند و رؤانعکاس یابد، این حالت را فرافکنی گوییم. همه افراد در رؤیاها به فرافکنی می
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(. این قبیل از شایعات وابسته به همین 19: 1917)آلپورت.پستمن، انه مملو از فرافکنی است روز

که  . شایعاتیدهندرؤیاها هستند و افراد این رؤیاهای خود را، در قالب شایعه به دیگران انتقال می
 (. 112: 1927کنند، ممکن است به تأیید عزت نفس کمك کنند )کریمی، توقعات را ارضاح می

وگری فرد را تحریك اهمیت داشتن موضوع، حس کنجکاوی و جست: ارضای حس کنجکاوی. 1
کرده و نیرو و انگیزه الزم جهت پیگیری شایعه و اطالع از صحت و سقم آن را در فرد به وجود 

آورد. در این شرایط فرد در صدد کش  شایعه و تأیید یا تکذیب آن است و آن را به اطرافیان می
رد در چنین حالتی، ف ،کند تا نظر و دیدگاه دیگران برایش آشکار گردد. بنابراینو میخود بازگ

 دهد.ناخواسته و بدون نیت شایعه را بین اطرافیان خود رواج می

 مردم میان در پذیرآسیب مناطق و هامحله در خصوصبه شایعات از بعضی: طلبیاصالح هایانگیزه. 2
 ترمطلوب شرایط به نامطلوب وضعیت تغییر طلب و امور اصالح و زیبازسا انگیزش مبنای از محروم
 عمدتاً آن اهالی و ندارد بهداشتی شده کشیلوله آب محرومی محله وقتی م ال برای است؛ برخوردار

 که کنندمی شایعه خود وض  اصالح و مسئولین توجه جلب برای بعضاً کنند،می استفاده چاه آب از
 (.11: 1911افروز، «)نداشده مسموم چاه آب خوردن با نوجوان دو قبالً»

های تولید و رواج شایعه، خصومت و دشمنی با قصد یکی دیگر از انگیزه: اهداف تخریبی و خصمانه. 3
تخریب موضوع مورد نظر است. در این شرایط منب  تولید کننده  شایعه، با اهداف تخریبی و 

نماید تشار شایعه در جامعه هدفی که مد نظر دارد، اقدام میای نسبت به تولید و انریزی شدهبرنامه
 (. 39: 1929)ستوده،

در عرصه تبلیغات و بازاریابی سیاسی و اقتصادی نیز ما شاهد تولید و انتشار شایعه : اهداف تبلیغی. 19
ت اهای تبلیغاتی هستیم. در زمینه کاربرد تبلیغاتی از شایعات، از شایعها و کمپیناز سوی گروه

 ود. شتخریبی بسیاری نیز در جهت از بین بردن رقبای سیاسی یا اقتصادی استفاده می
ها و مبارزات سیاسی، شایعه ابزار کارآمدی است و بسیاری از فعاالن و بازیگران سیاسی در فعالیت

نند. کدرجهت رسیدن به مناف  و اهداف خود، اقدام به تولید و انتشار انواع شایعات سیاسی می
 توان در موارد زیر بیان کرد: ترین مزایای استفاده از شایعه در کارزارهای سیاسی را میمهم
شود اما با . در مبارزات حقیقی شخص ماهیت خود را آشکار ساخته و وارد کارزار سیاسی می1

ران گاستفاده از شایعه، شخص نیاز ندارد خود و ماهیت خود را آشکار سازد و پس از تولید شایعه، دی
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 کنند و خواسته یا ناخواسته در جهت اهدافمانند ابزاری در اختیار گرفته شده، اقدام به انتشار آن می
 دهند.شخص، شایعه را انتشار می

تواند برای همیشه مخفی و پنهان باقی بماند و هیچ شخص و نهادی مسئولیت . منب  شایعه می2
 گاه مخدوش نگردد.ه، هیچآن را بر عهده نگیرد و وجهه تولیدکننده شایع

. در مبارزات و منافرات سیاسی و انتخاباتی، امکان بیان هر مطلب و اتهام و عنوانی به طرف 9
مقابل، بدون وجود مستندات کافی و اربات ادعای گفته شده وجود ندارد؛ این در حالی است که هر 

 سبت داد بدون اینکه نیاز بهتوان از طریق شایعه به دیگری نمطلب و هر خبری را به راحتی می
 اربات داشته باشد.

. بسیاری از اخبار و مطالبی که در شرایط عادی و حقیقی به دالیل من  قانونی و اخالقی امکان 7
رد توان به راحتی بیان کصحبت علنی پیرامون آنها وجود ندارد، به کمك شایعه و از طریق آن، می

 و انتشار داد.
صورت رسمی در مبارزات سیاسی، نیاز به جلسات و محافل رسمی عات به. انتشار اخبار و اطال1

به  های معتبر، نیازهای معتبر دارد که برگزاری این جلسات و همچنین استفاده از رسانهیا رسانه
های زمانی و مکانی روبه روست؛ اما شایعه بر خالف ریزی و هماهنگی داشته و با محدودیتبرنامه

یابد و وسیله انتشار آن های غیررسمی و محافل کوچك و به سادگی انتشار میآن از طریق مجرا
 های کوچکی است که در اختیار آنهاست.خود افراد و رسانه

ترین مزیت شایعه، کم خرج بودن آن در برابر سایر مبارزات ترین و در عین حال مهم. ساده1
 سیاسی است.

ن به تواجتماعی مجازی، مخاطبین و کاربران را میهای ادر برابر شایعات منتشر شده در شبکه
 های زیر تقسیم نمود:گروه

این گروه شامل افرادی هستند که به دالیل روانی و فکری یا : های محرک و فعال. گروه1
پذیرند و در ادامه بر ارر شنیدن آن، شروع به فعالیت کرده و از خود های قبلی، شایعه را میآمادگی
العملی اعتراضی که خود را در غالب تحلیل و تفسیر شایعه و دهند. عکسان میالعمل نشعکس

سازد. با گسترش این افراد و پیوند آنان با یکدیگر، روز به روز و انتشار آن به دیگران، نمایان می
تر هکننداقناعشود و قدرتمندتر و وار بر جزئیات و شاخ و برگ شایعه افزوده میصورت بهمنهب

ها و صورت جماعتتوانند بهگردند و حتی میتر میهای پویا و فعال، گستردهردد. این گروهگمی
 آیند.هایی که بر ارر شایعه به وجود میهای حقیقی نمود پیدا کنند. مانند تظاهرات یا اعتصابگروه
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ه خود را ک شود یا کسانیافرادی هستند که موضوع شایعه به آنان مربوع نمی های الینفك:. گروه2

ر کنند شایعه در صورت قطعی بودنش نیز، تأریری بدانند و احساس مینسبت به حادره الینفك می
روی آنان نخواهد گذاشت. این افرادی تالشی از خود جهت انتشار شایعه و مجاب کردن دیگران 

 دهند.از خود نشان نمی

که شایعه را از نظر شخصی و قلبی  شوداین گروه شامل کسانی میطلب: . افراد سودجو و منفعت9
 بردند. این افراد در جهت رسیدنمند میباور ندارند؛ اما آن شایعه برایشان سودمند است و از آن بهره
ند. برای م ال گردکنند و منب  انتشار آن میبه سود و منفعت بیشتر، به گسترش شایعه کمك می

وجود آمده علیه کاندیدای رقیب، جهت تضعی  ههای مخال  یك نماینده در مقابل شایعات بگروه
های معاند نظام، جهت متشنب کردن فضای انتخابات، زنند یا گروهکاندید رقیب به آن دامن می

 دهند.وجود آمده را گسترش و نشر میشایعات به

رسی و رکسانی که به شایعه اعتقادی ندارند؛ قدرت تحلیل و ب. افراد کم سواد با سط  آگاهی پایین: 7
نقد شایعه را جهت پذیرش یا عدم پذیرش آن ندارند و تنها جهت سرگرمی و لذت بردن، آن را 

 آنکه هدفی عقالنی و منطقی در انتشار آن داشته باشند.دهند، بیانتشار می
کنند. پذیرند و نه آن را کامل رد میاین گروه شایعات را نه کامل می . افراد شکاک در مقابل شایعه:1
ای از عموم جامعه را تشکیل ن افراد در سط  میانی و متوسط جامعه قرار دارند و سط  گستردهای
 کنند و آن را مورد ارزیابی قراردهند. این افراد در برابر شایعه شروع به تحقیق و پرس و جو میمی
 دهند تا در مورد پذیرش یا عدم پذیرش آن به نتیجه برسند.می

این افراد با توجه به هوشمندی و آگاهی که از امور و وقای  : صص و اندیشمندهای آگاه، متخ. گروه1
کنند. ارزش پذیرند و در مقابل پذیرش آن مقاومت میجاری جامعه و منطقه دارند، شایعه را نمی

 دهند.ای مخاطبان و هوشیاری آنان در اینجا اهمیت خود را نشان میسواد رسانه
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 . مفاهیم پژوهش2-1

 های اجتماعیرسانه. 2-1-1

های گروهی از برنامه»اند: گونه تعری  کردههای اجتماعی را این( رسانه2919)2و هانلین 1کاپلن
امکان ایجاد و تبادل محتوای « 2وب »های فناورانه کاربردی مبتنی بر اینترنت که با اتکا به بنیان

 خدمات .1عبارتند از:  اجتماعی هایرسانه مهم هایویژگی« دهند.تولید شده به وسیله کاربران را می
تولید  . محتوای2شوند؛ می ارائه «2وب»بر مبتنی هایاپلیکیشن از استفاده با اجتماعی هایرسانه
 هایرسانه ارگانیسم حیاتی نیروی دیجیتال، هایفیلم و تصاویر متن، کاربر همچون توسط شده

 یا برای وبسایت را خود شخصی روفایلپ هرکدام .کاربران9روند؛ می شمار به اجتماعی
 توسعه های اجتماعی. رسانه7کنند؛ واستفاده می کرده همراه( ایجاد تلفن بر اپلیکیشن)مبتنی

 تسهیل دیگر، هایگروه یا با افراد کاربر یك پروفایل میان ارتباع ایجاد با را آنالین مجازی هایشبکه
 (.Obar and Wildman, 2015:2)کنندمی

  مجازی اجتماعی هایشبکه. 2-1-2
دهند در سیستمی مشخص و های اجتماعی مجازی، خدمات آنالینی هستند که به افراد اجازه میشبکه

معین، پروفایل شخصی خود را داشته باشند، خود را به دیگران معرفی کنند، اطالعاتشان را به اشتراک 
نند توانند هم ارتباطشان با دیگران را حف  کافراد می بگذارند و با دیگران ارتباع برقرار کنند. از این طریق

 (.212: 7،2991و بوید9های اجتماعی جدیدی را شکل دهند)الیسونو هم ارتباع

 شایعه. 2-1-9

، تعری  شده است. در فرهنگ «باشد یافته که شیوع خبری»1شایعه دهخدانامه در لغت
ر مردم، در محدوده قدرت شناخته شده، شایعه عبارت است از روایت یا گزارش جاری د»1وبستر

 موضوع شایعه ،2پستمن و 1آلپورت به نظر«. بدون وجود مدرک مطمئن برای تأیید حقیقت آن
دیگری منتقل  فرد به فردی از و شودمی مطرح همگان باور برای که است خاصی

                                                           
1. Kaplan 
2. Haenlein 
3. Ellison 
4. Boyd 
5. Rumour  
6. Webster 
7. Allport  
8. Postman 



    191 ... های اجتماعی مجازی و تولید شایعاتشبکه 

 
ره 

دو
21

ة 
ار

شم
 ،

12 ،
ان

ست
زم

 
23

17
 

     
، هنگامی اشخاص در یك وضعیت مبهم با جم  آمدن  (. شایعه7: 1971)آلپورت.پستمن،گرددمی

کنند، دار از آن وضعیت کوشش میکه از طریق ائتالف مناب  عقالنی خود برای ساختن تعبیری معنی
: 1921شوند. شایعه تالشی جمعی، در جهت یافتن یك معنی است )بلیك و هارولدسن،پدیدار می

تلفی از مخهای توان شایعه را به دستهبندی و تقسیم شایعات بر اساس موضوع، می(. در دسته71
ی در فضای بندی نمود. شایعات سیاسقبیل شایعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... تقسیم

یابند. شایعات سیاسی بیشتر در کارزارهای سیاسی جامعه و با اهداف مختل ، تولید و انتشار می
یدا نفوذ پای، گسترش و سیاسی و انتخاباتی و همچنین در زمان جنگ و آشوب داخلی و منطقه

 کنند.  می

 شبکه اجتماعی اینستاگرام. 2-1-7

کوین »گذاری عکس و ویدئو است که توسط شبکه اجتماعی مجازی اشتراک 1اینستاگرام
های به عنوان یك برنامه رایگان برای گوشی 2919در اکتبر سال « 9مایك کریگر»و « 2سیستروم

ها و ویدئوهای خود را در دهد که عکسن خود میموبایل راه اندازی شد که این امکان را به کاربرا
دنبال »ها از سوی ها به اشتراک بگدارند و این پستصفحات کاربری خود، در قالب پست

م اعال»کنندگان امکاناتی همچون این صفحات قابل مشاهده است وبرای این دنبال« 7کنندگان
وی وگگفت»و تصویری در غالب فضای های متنی ، امکان ارسال پیام1، افهار نظر«1دوست داشتن

و دیگر امکاناتی است که با مرور زمان و به روزرسانی این شبکه اجتماعی، « 1خصوصی و مستقیم
میلیارد دالر پول  1با هزینه را سرویس این  2912شود. فیسبوک در آوریل سال به آن اضافه می

نقد و سهام خریداری کرد. این شبکه اجتماعی به سرعت محبوبیت زیادی کسب کرد و تا ابتدای 
 میلیون نفر در این شبکه اجتماعی فعالیت دارند. 199بیش از  2911سال 

                                                           
1. Instagram 
2 .Systrom, Kevin 
3 .Krieger, Mike 
4 .Followers 
5 .Like 
6 .Comment 
7 .Direct 

https://www.instagramiran.com/solutions/full-package
https://www.instagramiran.com/solutions/full-package
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 شناسی پژوهش. روش9
اطالعات  آنها درباره که برد ربکا بنیادی و اساسی هایحوزه کش  برای توانمی  را های کیفیروش
(. 11: 2،1332وکُربین1است )استراس بدی  و تازه اطالعات هدف، کسب اینکه یا دارد، وجود اندکی

ین باشد و برای بررسی تعامالت آنالین بنگاری بر پایه اینترنت میروشی کیفی و مردم 9نتنوگرافی
وب »های اخیر نامهای جدیدی مانند (. در سالDe Lassuse et al, 2014رود)کاربران اینترنت بکار می

به آن اختصاص داده شده « مردم نگاری آنالین مجازی»و « مردم نگاری دیجیتال»، «نوگرافی
 طور گسترده بر مبنایطور خاص آن را نتنوگرافی نامیدکه بهبه 7(.کنزینتسKonzinets, 2010است )

خصوص زمانی که (. این روش بهRageh et al, 2013باشد)بازتاب افهارات و نظرات افراد آنالین می
کنندگان تمایل به مشارکت و دیدار حضوری با محقق ندارند، بسیار مفید است. روش مشارکت

های متمرکز تر از گروهتر و سادهنگاری سنتی و طبیعیتر از مردمتر و ارزانتر، سادهنتنوگرافی سری 
 نگاری(. وا ه نتنوگرافی از ترکیب دو وا ه اینترنت و مردمRollins et al, 2014باشد )یا مصاحبه می

شناسی، زبانی و فرهنگی و اجتماعی های انسانآوری دادهنگاری با جم نشأت گرفته است. مردم
برای یك جمعیت خاص و همچنین درگیر شدن در مطالعه توصیفی و تحلیلی آنها در نظر گرفته 

 ی برای مطالعه مبادالت آنالین تعاملی بین کاربران اینترنت استشود. نتنوگرافی یك روش کیفمی
(De Lassuse et al, 2014 مطالعات نتنوگرافی شامل مراحل ورودی اصلی، تدوین سلاالت اصلی .)

ات ها، کپی مستقیم از ارتباطآوری دادهتحقیق و شناسایی جامعه آنالین مناسب برای مطالعه، جم 
عضای آنالین انجمن و مشاهده جامعه و اعضای آن، تعامالت و معانی، تجزیه با واسطه کامپیوتر از ا

باشد یهای ارتباطی مبندی، تجزیه و تحلیل کدگذاری و زمینه فعالیتو تحلیل و تفسیر، طبقه
(Bowler, 2010 .) 

این پژوهش در زمان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی و پنجمین دوره مجلس 
هجری خورشیدی در ایران برگزار  1937ی که همزمان در تاریخ هفتم اسفند ماه سال خبرگان رهبر

شد، انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش کلیه صفحات فارسی زبان اینستاگرام است که در 
ماهه، دو ماه قبل و دو ماه بعد از زمان  7حوزه انتشار اخبار و حوادث انتخاباتی در بازه زمانی 

اند. در گام نخست از میان این صفحات در دسترس تخابات از سوی کاربران ایجاد شدهبرگزاری ان

                                                           
1. Struass, Anselm 
2. Corbin, Juliet M 
3. Netnography 
4. Konzinets 
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صفحه  79گیری هدفمند، گیری پژوهش و با روش نمونهو قابل مشاهده به عنوان چارچوب نمونه

فعال در حوزه انتشار اخبار و شایعات انتخاباتی که بیشترین دنبال کننده را داشتند، انتخاب گردیدند. 
صاحب این صفحات، در مورد پژوهش  79گام دوم و با ارسال پیام مستقیم متنی به هر یك از  در

و اهداف آن توضی  داده شد و از آنها دعوت گردید که در یك مصاحبه غیرحضوری آنالین شرکت 
 انمایند. با توجه به حساسیت و نگرانی این کاربران در مورد انتشار شایعات سیاسی و انتخاباتی، تنه

فرد، با مصاحبه آنالین و غیرحضوری موافقت کردند که با هر یك از آنها،  79نفر از این  11
صورت آنالین در مورد انگیزه و اهداف آنان جهت فعالیت و انتشار اخبار ای باز و عمیق بهمصاحبه

 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. 

 

 نمونه مورد مصاحبه قرار گرفته اعضای. مشخصات 1جدول 

 تحصیالت سن نام ردی 
محل 
 زندگی

 میزان فعالیت سیاسی در جامعه

 فعال در ستاد انتخاباتی یکی از نامزدها تهران لیسانس 92 ارسالن 1

 ستاد انتخاباتی یکی از نامزدهافعال در  تهران فوق دیپلم 97 الهام 2

 های اپوزیسیون خارجیگروه کانادا دیپلم 71 امیر حسام 9

 عموم مردم تهران فوق دیپلم 91 پویا 7

 فعال در ستاد انتخاباتی یکی از نامزدها کرج فوق لیسانس 23 حامد 1

 عموم مردم تهران زیر دیپلم 12 حسن 1

د انتخاباتی یکی از نامزدهافعال در ستا تهران دیپلم 97 راضیه 1  

 های اپوزیسیون داخلیگروه کرمانشاه لیسانس 97 شایان 2

 های اپوزیسیون خارجیگروه تهران فوق لیسانس 93 علیرضا 3

 عموم مردم ترکیه لیسانس 29 فاطمه 19

 فعال در ستاد انتخاباتی یکی از نامزدها گیالن دیپلم 21 قاسم 11

 عموم مردم هرانت فوق دیپلم 21 لیال 12

 عموم مردم دامغان دیپلم 22 محمد 19

 فعال در ستاد انتخاباتی یکی از نامزدها مشهد دیپلم 71 مریم 17

 عموم مردم تهران دیپلم 13 مهرداد 11

 عموم مردم دلیجان فوق دیپلم 21 مهسا 11

 های اپوزیسیون داخلیگروه کردستان لیسانس 91 نوید 11
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 شهای پژوه. یافته7
عضو نمونه  و بررسی و تحلیل کیفی دادهای حاصل از مصاحبه، براساس  11با مصاحبه عمیق با 

قابل  2زیر تم اصلی مشخص شد که در قالب جدول  1انگیزه و هدف از انتشار شایعات سیاسی، 
 مشاهده است:

 های انگیزه و هدف از انتشار شایعات انتخاباتی در اینستاگرام. تم و زیر تم2جدول
 زیر تم تم

 
انگیزه و هدف از انتشار 

 شایعات انتخاباتی

 تبلیغات سیاسی

 نظمی و ناآرامی در فضای انتخاباتایجاد بی

 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 

های آنالین،  تم منب  تولید این شــایعات نیز راســاس نتایب بدســت آمده از مصــاحبههمچنین ب
 زیر تم، مطابق جدول زیر قابل تفکیك است: سهمشخص گردید که به 

 های مناب  تولید شایعات انتخاباتی. تم و زیر تم9جدول 
 زیر تم تم

 تمنب  تولید شایعا
 انتخاباتی

 های اپوزیسیون داخلی و خارجیگروه

 فعاالن سیاسی در احزاب و ستادهای انتخاباتی هریك از نامزدها

 عموم مردم

 

عضو نمونه و مطالعه و تلفیق دو  11های حاصل از مصاحبه عمیق با با توجه به تحلیل کیفی داده
ی انتشار ین شایعات با یکدیگر، شایعات انتخاباتتم انگیزه و هدف از شایعات انتخاباتی و منب  تولید ا

توان با توجه به انگیزه و هدف تولید این شایعات و منب  تولید آنها، در سه یافته در اینستاگرام را می
. شایعات 2داخلی و خارجی؛  1های اپوزیسیونها و سازمان. شایعات تولید شده توسط گروه1بخش 

                                                           

گروه اپوزیسیون در اصطالح سیاست به و به معنای مخال  و ضدیت است.  "Opposite"اپوزیسیون ریشه در وا ه التین  .1 

به  تواندمخالفت میباشند. این می آن براندازی شود که در صددگفته می حاکم نظام سیاسی مخال  مجموعه افراد و نهادهای
 اپوزیسیون درمحدود شود.  ،ممکن است به آن بخش که دولت را در دست دارد باشد ومعنی مخالفت با اصل نظام حکومت ن

قدرت نند توامیدر انتخابات آزاد،  در صورت کسب آرای اک ریت مردمو  بعضی از کشورها توسط قانون اساسی تائید شده است
 .گیرندسیاسی و اداره امور کشور را به دست می

https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
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. شایعات تولید 9در احزاب و ستادهای انتخاباتی هریك از نامزدها؛ تولید شده توسط فعاالن سیاسی 

 شده توسط عموم مردم؛ تفکیك و به شرح زیر مورد بررسی قرار داد:

 های اپوزیسیون داخلی و خارجیها و سازمان. شایعات تولید شده توسط گروه1
ت. این تی کشور اسرویکرد و هدف تولیدکنندگان این شایعات، متشنب کردن کل فضای انتخابا

دف خارج شوند، با هریزی و تولید میریزی و با اهداف از پیش تعیین شده طرحشایعات که با برنامه
ساختن انتخابات از مسیر اصلی خود و به حاشیه راندن آن، در تالش هستند مشروعیت قانونی آن 

اصل نطام سیاسی و حکومتی را زیر سلال برده و آن را دستاویزی برای مقابله و مبارزه با کل و 
های مخال  سیاسی در داخل از کشور، به سبب من  قانونی حکومت و در کشور قرار دهند. گروه
های ها و شبکهسایتهای جمعی چون روزنامه، رادیو و تلویزیون، از طریق وباختیار نداشتن رسانه

ای جهت انتشار اخبار و ا وسیلههایی نوین رپردازند و این رسانهاجتماعی مجازی، به فعالیت می
دهند تا با اررگذاری بیشتر بر افکار عمومی حامیان خود را شایعات انتخاباتی و سیاسی خود قرار می

تر و ریزی مشخصهای اپوزیسیون خارج از کشور، با ساختار و ضوابط و برنامهافزایش دهند. گروه
های رادیویی و تلویزیونی و همچنین فضای های خبر پراکنی و شبکهبا در اختیار داشتن بنگاه

ید سازی کرده و اقدام به تولهای تخریبی خود را پیادههای اجتماعی مجازی، برنامهاینترنت و شبکه
 اند از:های این شایعات عبارتترین ویژگیکنند. مهمو انتشار شایعات انتخاباتی می

 ریزی شده است و ماهیتت از قبل برنامهصورهگونه شایعات بگیری، این. ازنظر روند شکل1
 خود جوش ندارند.

یرد، منشأ ها شکل گتواند از یك حادره، جزئیات یا افسانه. با توجه به منب  تولید شایعه که می2
 این شایعات واقعه انتخابات و جزئیات و حواشی مربوع به آن است.

بستر زمانی انتخابات و با توجه به وقای  . از نظر زمانی، این شایعات از نوع خزنده هستند و در 9
وجه یابند. رویکرد و ماهیت این نوع شایعات با تو جزئیات انتخاباتی و حواشی آن، تولید و انتشار می

 به سه بازه زمانی قبل از انتخابات، در حین انتخابات و بعد از آن متفاوت است.
 بازه زمانی از یکدیگر تفکیك نمود: 9 توان در اینها را میشایعات منتشر شده از این گروه

ال لزیر س یند انتخابات وااین شایعات بیشتر در جهت مقابله با کل فر. شایعات قبل از انتخابات: 1-1
بردن صالحیت نظام حکومتی کشور در برگزاری آن و همچنین دعوت مردم به عدم شرکت در 

یك امر فرمایشی و فاهری نشان دهند  انتخابات است. این شایعات در تالش هستند انتخابات را
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که در روند گزینش و انتخاب افراد از پیش تعیین شده توسط حکومت، هیچ تأریری ندارد. برای 
 توان به شایعاتی در مورد:نمونه می

 عدم صالحیت سیاسی بعضی از کاندیدها با توجه به سابقه سیاسی و اقتصادی آنها؛ ـ
در  طلباناب خاص سیاسی)برای م ال رد صالحیت اصالحتشکیل موان  و رد صالحیت احز ـ

 (؛22انتخابات مجلس به دلیل  سابقه سیاسی آنها در انتخابات 
ای رفتار کردن شورای نگهبان در رأی صالحیت دادن به کاندیدها و رفتار نکردن آنها سلیقه ـ

 بر اساس موازین قانون و شرع؛
رهبری و بررسی صالحیت کاندیدها با نظر رهبری  تحت نفوذ بودن شورای نگهبان توسط نهاد ـ

 و نه بر اساس قانون؛
دستاویز قرار دادن نظارت استصوابی شورای نگهبان در جهت زیر سلال بردن عملکرد قانونی  ـ

 این نهاد؛
 امی کشور؛ظهای امنیتی و نهای خاص سیاسی از سمت سازمانحمایت کاندیدها و جناح ـ
 ادهای نظامی در فرایند انتخابات؛ها و نهدخالت سازمان ـ
 ها و احزاب سیاسی کشور؛تحریم انتخابات از طرف گروه 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
 ن؛های مداف  حقوق زنامورد تحریم انتخابات توسط زنان و گروه ـ
 های سیاسی و اجرایی در بین خود؛تبانی گروه و احزاب سیاسی در کشور جهت تقسیم پست ـ
 شایعاتی با هدف امنیتی نشان دادن فضای انتخابات؛ ـ
 های قومی و مذهبی جهت حضور درانتخابات و رد صالحیت آنها؛عدم امکان اقلیت ـ

ا اهداف کاهش مشارکت و حضور مردم در شایعات در این زمان ب :. در زمان برگزاری انتخابات1-2
د، نافتنمایی حوادث و رویدادهایی که در شعب انتخاباتی اتفاق میگیری و همچنین بزرگشعب رأی

 گردد. برای م ال شایعاتی با اهداف و موضوعاتی چون:تولید و منتشر می
 عدم استقبال مردم جهت شرکت در انتخابات؛  ـ
 ز رأی دهندگان؛خالی بودن شعب رأی دهی ا ـ
 وجود شورش و آشوب در مراکز رأی دهی؛ ـ
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گیری از مردم جهت افزایش گیری و تأخیر در رأیهای رأیداشتن مردم در جلوی صندوق ـ

 ها و کارکرد تبلیغاتی آن؛جمعیت جلوی صندوق
 های تقلبی؛تولید و توزی  شناسنامه ـ
 اری انتخابات؛تحریم گسترده انتخابات از سوی مردم در روز برگز ـ

محتوای این شایعات در غالب موضاعاتی پیرامون اعالم تقلب در  . بعد از برگزاری انتخابات:1-9
هایی از سوی کاندیدهای شکست خورده و اعتراضات انتخابات و عدم شمارش صحی  آرا،  نقل قول

 ال بردن سالمتحامیان آنها و انتشار اخبار کذب انتخاباتی است که همگی آنها با هدف زیر سل
 ای که اهمیت و قدرت این شایعات را دریابد. نکتهانتخابات و ناعادالنه برگزار شدن آن، انتشار می

صورت واقعی در این دوران دهد، حوادث و رویدادهایی است که بهاین برهه زمانی افزایش می
این  نماییشود، تا با برزگیافتد و توسط این افراد، به این حوادث و رویدادها دامن زده ماتفاق می

حوادث سعی شود فضای بعد از انتخابات در کشور تا حد ممکن متشنب و ملتهب گردد و اصل 
ار و های ک یراالنتشانتخابات انجام گرفته زیر سوال قرار گیرد. نقش رادیو، تلویزیون، روزنامه

ش و کند تا با پوشپیدا می های رسمی کشور، در این برهه از زمان بیش از پیش اهمیتخبرگزاری
رسانی دقیق اخبار و رویدادها، اخبار و حوادث واقعی را به مخاطبان خود ارائه نموده تا از اطالع

باورپذیری شایعاتی که از اساس کذب و دروغ بوده یا شایعاتی که از دامن زدن به برخی از اخبار 
 اتی در خصوص:عنوان شایعگردد، جلوگیری کنند. بهتولید و انتشار می

 تقلب در شمارش آراح؛  ـ 
 دستگیری فعاالن سیاسی معترض با جریان انتخابات؛ ـ
ای که قصد افشای جریان تقلب در انتخابات را نگاران و فعاالن رسانهدستگیری روزنامه ـ

 داشتند؛
 های رأی اضافی با آرای از پیش آماده شده؛وجود صندوق ـ
 های انتظامی  و دستگیری مردم معترض توسط سازمانهای مردم در نکات مختلشورشـ 

 و امنیتی کشور؛
های صورت بگیرد، شایعاتی در مورد شکنجه و در شرایط بحرانی که در واقعیت شورش ـ

 یابد؛کشته شدن افراد معترض و فعاالن سیاسی نیز انتشار می
از سوی کاندیدهای  های دروغین و مختل  با ماهیت  تفرقه آمیز و تهدید آمیزولقنقل ـ

 شکست خورده در انتخابات؛
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ن در شعب انتخاباتی در مورد تقلب در اهای دروغین از شاهدان عینی و حاضرنقل قول ـ
 آن شعب؛ 

سخنان مقامات رسمی و اجرایی انتخابات در خصوص تقلب و وجود شبهه در برگزاری  ـ
 انتخابات؛

 زاب و ستادهای انتخاباتی هریك از نامزدها: . شایعات تولید شده توسط فعاالن سیاسی در اح2
این شایعات با اهداف تبلیغاتی و مبارزات انتخاباتی، در راستای تخریب موقعیت و وجهه سیاسی و 

از شایعات  گردند. این گروهاجتماعی کاندیدهای رقیب و مقبولیت بیشتر کاندید مورد نظر تولید می
آنها تولید شده و توسط مجاری و محافل غیر رسمی انتشار تحت نظارت کاندیدها و ستاد انتخاباتی 

های اجتماعی مجازی، بستر بسیار مناسبی جهت انتشار اینگونه یابند. فضای اینترنت و شبکهمی
های انهها و انواع رسشایعات هستند و تولیدکنندگان این شایعات، از این فضای مجازی و وب سایت

 ترین ویژگی این شایعات عبارت است از:نمایند. مهمده میاجتماعی جهت رواج شایعات استفا
 یابد؛ریزی شده تولید و انتشار میصورت برنامهاز نظر روند تولید، این شایعات به ـ
 افتد؛منشأ تولید این شایعات حوادث و جزئیاتی است که در زمان انتخابات اتفاق می ـ
آنهاست. شایعاتی که در جهت تخریب و تضعی  نوع و ماهیت این شایعات با توجه به رویکرد  ـ

یابند بیشتر از نوع ترس و هشدار هستند و شایعاتی که با جایگاه سیاسی نامزدهای رقیب رواج می
، ماهیت شوندهدف افزایش مقبولیت و کسب جایگاه سیاسی و اجتماعی باالتر نامزدها منتشر می

 رؤیایی دارند.
ن توابازه زمانی، موضوع این شایعات را در سه بخش میاز منظر زمانی و تفکیك بر اساس 

 تقسیم نمود:

این شایعات بر اساس تخریب و تضعی  کاندیدهای رغیب و افزایش موقعیت  . قبل از انتخابات:2-1
 یابند و شامل شایعاتی با موضوعات و اهدافی از قبیل:کاندید مورد نظر انتشار می

 های مختل  سیاسی؛اب و گروهوجود اختالفات درون حزبی در احز ـ
 های انتخاباتی نامزدها؛انواع وعده ـ
 عدم صالحیت قانونی و سیاسی احزاب رقیب؛ ـ
 های دینی از کاندیدهایی خاص؛حمایت مراج  اعزام و شخصیت ـ
 زیر سوال بردن صداقت و یك رنگی برخی کاندیدها؛   ـ
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 دها؛زهای مشهور سیاسی و هنری از نامحمایت چهره ـ
 های مختل  و به فاهر معتبر که حاکی از پیروزی کاندیدهایی خاص دارد؛اعالم نظر سنجی ـ
 های مالی و اخالقی؛انصراف نامزدها در انتخابات به دلیل رسوایی ـ
 دها و نزدیکان آنها؛ززندگی خانوادگی و شخصی نام ـ
 سلال بردن صالحیت اعتقادی و اخالقی نامزدهای رقیب؛ ـ
خصوص اقدامات خیرخواهانه و انسان دوستانه بعضی کاندیدها و در طرف مقابل  شایعاتی در ـ

 رروت اندوزی کاندیدهای رقیب؛

های تبلیغاتی نامزدها و هواداران آنها تالش ندر این زمان که آخری. در زمان برگزاری انتخابات: 2-2
آخرین  دهندگان را دریم رأیشود با انتشار شایعاتی، نظر و تصمدر کارزار انتخابات است، تالش می

 لحظه، به نف  خود  تغییر دهند. شایعاتی با موضوعاتی مانند:
 گیری؛کناره گیری نامزدها به نف  نامزدی دیگر در روز رأی ـ
 گیری؛شمارش آراح واعالم کاندید یا کاندیدهای پیروز در طول زمان رأی ـ
گیری در صورت رأی دادن به خاص رأیهای دادن پاداش و مبالغ مالی و یا هدیه در شعب ـ

 کاندیدی خاص؛
 خرید رأی توسط ستاد انتخاباتی نامزدها؛ ـ

معموالً بعد از انتخابات، فعالیت ستادهای انتخاباتی در این زمینه . بعد از برگزاری انتخابات: 2-9
مکان انی اگیرد. شایعاتی که در این بازه زمیابد و فعالیت چندانی در آنها صورت نمیکاهش می

تولید آنها است مربوع به وجود تقلب در انتخابات و تخریب کاندیدهای پیروز در انتخابات است. 
های اپوزیسیون داخلی و خارجی و جریان گیری فکری آنها، تحت تأریر گروهاین شایعات و جهت

های گروه وعی اینشود، قرار گرفته و به نهای سیاسی بعد از انتخابات که توسط آنها ایجاد میسازی
 اپوزیسیون، سعی در هدایت، کنترل و اررگذاری بر آنها دارند.

 . شایعات تولید شده توسط عموم مردم: 9
اینها شایعاتی هستند که توسط عموم مردم و افرادی که در عرصه انتخابات فعال و دربارۀ این 

د. از نظر روند یابید و رواج میتفاوت نیستند، به صورت خواسته یا ناخواسته تولرویداد سیاسی بی
گیری، این شایعات بیشتر از نوع خودجوش هستند و منشأ تولید این شایعات براساس وقوع شکل
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انتخابات و جزئیات مربوع به آن است. از میان عامه مردم که نسبت به تولید و انتشار شایعات 
 :و از یکدیگر تفکیك کرد یتوان شناسایکنند، دو گروه اصلی را میانتخاباتی فعالیت می

این گروه از افراد همسو و هم راستا با  افراد مخال  نظام و حکومت سیاسی حاکم بر کشور: .9-1
ه کنند. این گروه از افراد بیش از آنکه تولید کنندهای اپوزیسیون داخلی یا خارجی فعالیت میگروه

ت آن و افزایش قدرت اقناعی شایعه فعالی شایعه باشند، در جهت انتشار شایعه و شاخ و برگ دادن به
 های اجتماعی مجازی در اختیار آنها قرار دادهکنند. با توجه به امکاناتی که فضای سایبر و رسانهمی

ا های نوین، نهایت استفاده رهای این رسانهاست، این گروه از افراد جهت انتشار شایعه، از قابلیت
 کنند. می

این گروه شامل افرادی  مند به حضور و شرکت در رویدادهای سیاسی کشور:هافراد فعال و عالق .9-2
ها و رخدادهایی تفاوت نبوده و در عرصهاست که دربارۀ مسائل و رویدادهای سیاسی کشور بی

 سیاسی کشور حضوری فعال دارند. این گروه از افراد به دالیل مختلفی از جمله:
 . تحلیل نادرست اخبار؛1 
 های اشتباه از رویدادها و اتفاقات؛گیری. نتیجه2 
 های شخصی خود؛. بیان و گسترش احساسات، طرز فکر و دیدگاه9 
 . نمایش و جلوه دادن خود به عنوان شخصی مطل  و با معلومات سیاسی باال؛7 
 . انتشار اخبار و اطالعات نادرست و اشتباه بدون مطل  بودن از نادرستی آن؛1 

 اندیدهای مورد عالقه خود و افزایش حامیان او؛. حمایت از ک1    
 . انتقاد از کاندیدهای مخال  معیارهای خود؛1 
 ون و ... .های اپوزیسیای بیگانه و تبلیغات گروههای ماهواره. تحت تأریر قرار گرفتن از شبکه2 

ماعی جتهای اصورت ناخواسته منجر به تولید شایعه بین اطرافیان خود و شبکهاین افراد به
های اجتماعی مجازی به راحتی با یکدیگر پیوند گردند. این گروه از افراد در شبکهمجازی می

های اپوزیسیون و انتشار کنند و در شرایط بحرانی و بر ارر تحریکات گروهخورند و رشد میمی
در  اصورت احساسی و هیجانی رفتار کرده و کنترل عقالنی و منطقی خود رشایعات جنجالی، به

دهند و در اجتماعات گر از دست میهای معاند و هدایتهای گروهسازیقبال شایعات و جریان
ها به شوند. در زمان اغتشاشات سیاسی و انتخاباتی، این گروهصورت انبوه خلق حاضر میحقیقی به

تر با متشنپیوندد و با رفتارهای افراطی، فضای جامعه رهای مخال  یا موافق میراحتی به جماعت
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قیق و گذارد و بدون تحکنند. شایعات تحریك کننده و هیجانی به راحتی بر روی آنها تأریر میمی

 کنند.بررسی در محتوای شایعه و از روی هیجانات زودگذر آن را پذیرفته و با آن همراهی می

 گیریبحث و نتیجه. 1 
ی هامفهومی و نظری پژوهش، شبکههای بدست آمده و همچنین چارچوب با توجه به تحلیل داده

های سنتی مانند روزنامه، رادیو و هایی هستند که بر خالف رسانهاجتماعی مجازی، دارای ویژگی
ترین ز مهماند. اتلویزیون، شرایط مناسبی را جهت تولید و انتشار انواع شایعات در جامعه فراهم نموده

ل های اجتماعی و تولید محتوا توسط کاربر، تشکیهتوان به تعاملی بودن این شبکها میاین ویژگی
ای و همچنین های چند رسانههای مجازی، ویژگیهای دوستانه در این محیطاجتماعات و گروه

سط  گسترده ارتباطات میان فردی در این فضاهای مجازی اشاره کرد. با توجه به این کارکرد 
ت در زمان انتخابات نیز در جامعه، از توانایی های اجتماعی مجازی در انتشار انواع شایعاشبکه

تواند بر باالیی برخوردار بوده و با تولید انواع شایعات سیاسی از سوی مناب  مختل  در جامعه می
توان حاشیه در جامعه تأریرگذار باشند. میروند برگزاری انتخاباتی سالم و در محیطی آرام و بی

اعی مجازی در جهت تولید و انتشار انواع شایعات در جامعه های اجتمهای شبکهترین ویژگیمهم
 را در موارد زیر بیان نمود:

یرند گیابند و مورد پذیرش افراد مختل  در سط  جامعه قرار می. شایعات زمانی گسترش می1
که شیوع و گسترش آن از بطن جامعه و انتشار آن به صورت دهان به دهان و شخص به شخص 

اح یابد، این ویژگی را دارد که توسط اعضهای اجتماعی مجازی انتشار میکه در شبکهباشد. شایعاتی 
صورت شخص به شخص یا گروه به گروه انتقال یابد. بستر مناسب ارتباطات میان و کاربران آن، به

سازد که اخبار و شایعات توسط افراد فردی در شبکه های اجتماعی مجازی، این امکان را فراهم می
تر و بدون کدیگر منتقل شود و مانند دنیای حقیقی ولی با سط  دسترسی بسیار وسی به ی

های زمانی و مکانی، امکان انتشار دهان به دهان شایعه و در نتیجه ارر گذاری و باور محدویت
 پذیری بیشتر آن مهیا شود.

 ین فضا عضویتهای مختلفی در اهای اجتماعی مجازی در گروه. بسیاری از کاربران در شبکه2
دارند؛ کاربران جهت جلب توجه بیشتر از سوی دیگر اعضای گروه و تالش برای دیده شدن و 

کنند ترغیب افراد به خواندن مطالب پروفایل و افزودن تعداد اشخاص لیست دوستان خود، سعی می
ار تشهای اجتماعی انخبرهای خاص و جنجالی که توجه دیگران را معطوف به خود کند در شبکه

دهند. شایعات نیز که همواره دارای اهمیت و جاذبه خاص خبری است  در این راستا توسط کابران 
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یابد. شایعاتی که در بسیاری از موارد حتی بدون اینکه برای خود شخص هم باورپذیر انتشار می
 یابد.  باشد، تنها جهت جذب کاربران دیگر توسط شخص انتشار می

های جمعی )رادیو، تلویزیون و روزنامه( قرار ر معرض اخبار رسانه. هنگامی که مخاطب د9
ها در دهند؛ از نظر روانی احساس اینکه این رسانهها، او را خطاب قرار میگیرد و این رسانهمی

گردد و سبب انتشار اخبار، اهداف اقناعی و اررگذاری و هدایت او را دارد، در ذهن مخاطب ایجاد می
های اجتماعی انه بودن اخبار و صحت و سقم آن شك و تردید نماید. در شبکهشود در صادقمی

 وگوهای دوستانه بین اعضاح ومجازی، بسیاری از اخبار و به تب  آن شایعات، در قالب گپ و گفت
گر یابد و توسط دیهای شخصی فرد انتشار میها در پروفایلهمچنین انتشار آنها بصورت پست

های سنتی رادیو، تلویزیون و روزنامه، مخاطب را شود. بنابراین، مانند رسانهکاربران مشاهده می
 دهند. بنابراین، اخبار و شایعاتیتنها جهت انتشار اخبار و مشاهده بخش خبری، مورد خطاب قرار نمی

 ها انتشار می یابد، نزد مخاطب باورپذیرتر است.که در این شبکه
ی های اجتماعی مجازی، قابلیت تعاملری  شایعات در شبکه. یکی از دالیل انتشار و پذیرش س7

هاست. توضی  آنکه زمانی که یك شایعه و خبر نادرست، توسط یکی از اعضاح در این این شبکه
ل این گیرد که در طویابد؛ توسط دیگر کاربران، مورد مطالعه و تحلیل قرار میها انتشار میشبکه

شایعه و همچنین اطالعات تکمیلی و جزئیات بیشتری از قبیل  امر، مصادیق و اخبار مرتبط به آن
گردد، هرچند بسیاری از این اخبار و انواع عکس، فیلم و متون تفسیری به آن شایعه اضافه می

اطالعات افزوده شده نیز مانند خود شایعه حقیقت ندارد و زائیده فکرکاربران است. با افزایش این 
شود یتر مگر اعضا، شایعه باورپذیرتر گشته و به واقعیت نزدیكجزئیات و تعامل و همراهی دی

 گردد کاربران بیشتری شایعه را پذیرفته و باور نمایند. موجب می
یابد، های اجتماعی مجازی انتشار میای توسط یکی از اعضای گروه در شبکه. زمانی که شایعه1

نپذیرفته و باور نکنند. اما به دلیل حضور و  امکان دارد بعضی از اعضای گروه، آن شایعه را الزاماً
مشارکت در گروه و عدم ترد شدن از گروه تشکیل شده، خود را به صورت موافق جلوه دهند. در 

 گوید چگونه باید فکر کنیم تا به گروه تعلق داشته باشیماین حالت گروه از طریق شایعه به ما می
گردد اشخاصی هم که در پذیرش شایعه سبب می و این افزایش تعداد همراهان شایعه در گروه

شك و تردید داشتند، با توجه به مشاهده تعداد موافقان و همراهان با شایعه، مجاب گشته و آن را 
 بپذیرند.
. از دیگر عوامل انتشار شایعه، تشکیل زنجیره انتشار آن در جمعیتی همگن است که از نظر 1

به یکدیگر نزدیك هستند. در این شرایط  شایعات بر تفکر و شخصیت، همسان و  عقاید و طرز
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روی افراد تأریرکم و بیش یکسانی دارد و هر یك از اعضا، موض  و واکنش مشابهی در قبال شایعه 

ردد. گتری جهت پذیرش شایعه در گروه فراهم میدهند. بنابراین، بستر مناسباز خود نشان می
ها و عالیق مشترک اعضای آن ازی، براساس ویژگیهای اجتماعی مجهای همسان در شبکهگروه

آید و گیرند و بنابراین، اختالف نظر و تقابل فکری کمتری میان اعضای آنها به وجود میشکل می
 نماید.چنین شرایطی بستر هموارتری جهت گسترش شایعه در گروه ایجاد می

اد جامعه و گروه دارد. هر قدر . شایعه جهت رشد و بقای خود، نیاز به انتشار و رواج بین افر1
گیر د و با همهیابارتباع بین اعضا و افراد بیشتر باشد، شایعه با قدرت و توان بیشتری انتشار می

های ود. شبکهشای قوی، ماندگار و تأریرگذار و با قدرت اقناعی بیشتر، تبدیل میشدنش، به شایعه
عه اند، سرعت انتشار شایاعضای خود ایجاد کردهاجتماعی مجازی، با توان ارتباطی باالیی که بین 

گذار سان کارکردی ویژه و اررآورند و بدینرا در بازه زمانی کم و سط  دربرگیری بیشتری فراهم می
 در انتشار و رواج بیشتر شایعات در سط  جامعه دارند. 

ه است. انی کردهای اجتماعی مجازی، به انتشار شایعه کمك شایای شبکه. قابلیت چند رسانه2
های ها، جدا از متن و خبر منتشر شده پیرامون شایعه، عکس و فایلدر انتشار شایعه در این شبکه

زد افراد د شایعه نشو. این امر سبب میگرددصوتی و تصویری نیز جهت تأیید آن ضمیمه متن می
 در مناسك حب سالسندیت پیدا کرده و باورپذیرتر شود. برای م ال در حادره منا در عربستان 

های اجتماعی شایعاتی در مورد دفن که منجر به کشته شدن بسیاری از حجاج شد، در شبکه 1937
دسته جمعی حجاج در گورهای دسته جمعی در عربستان به همراه تصاویری از دفن اجساد در 

اور ار بهای اجتماعی مجازی انتشار یافت و این امر شایعه را بسیگورهای دسته جمعی در شبکه
شدگان ناشی از گرمای شدید در کراچی پذیرکرده بود؛ در حالی که تصاویر مربوع به دفن کشته

 پاکستان در همان سال بود.
شك شنیدن شایعه از یك دوست صمیمی که نسبت به او شناخت و آگاهی داریم، بیشتر . بی3

های کهبا او نداریم بشنویم. در شب گیرد تا اینکه آن را از شخصی که ارتباطیمورد پذیرش ما قرار می
ها های مختلفی هستند که با اعضای این گروهاجتماعی مجازی، هر یك از کاربران، هم عضو گروه

اع طور خصوصی در ارتباند و هم لیستی از دوستان شخصی دارند که با فرد فرد آنها بهدر ارتباع
ز اعضا شایعه و خبری منشر گردد، به شود زمانی که توسط هریك اهستند. این شرایط سبب می

ر مورد تدلیل برقراری فضای دوستانه و صمیمی بین شخص و دیگر اعضای گروه، شایعه راحت
 پذیرش و باور قرار گیرد.  
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های خبری، مجاورت است. میزان مجاورت معنوی یا جغرافیایی که فرد با خبر . یکی از ارزش19
دهد. همان گونه که توضی  داده شد، یکی از عواملی افزایش می دارد، ارزش و اهمیت خبر را نزد او

که به ایجاد و انتشار شایعه کمك می کند، اهمیت موضوع آن برای افراد است. بنابراین، هر چه 
تر باشد اهمیت آن نیز برای آنان بیشتر شده و موضوع شایعه از نظر جغرافیایی، به افراد نزدیك

های گیرد. بسیاری از گروهری مورد پذیرش و انتشار افراد، قرار میشایعه مذکور با درصد بیشت
و کاربرانی که در محله با منطقه و  حهای اجتماعی مجازی، توسط اعضاتشکیل شده در شبکه
شود و افرادی که در آن گستره جغرافیایی ساکن هستند، کنند تشکیل میشهری خاص زندگی می

ها شایعاتی که در مورد آن منطقه در این گروه بنابراین،رند؛ های مجازی عضویت دادر این گروه
ید شه»گذاری در مترو یابد. برای م ال شایعه بمبوجود دارد به سرعت در آنها منتشر و رواج می

های اجتماعی انتشار یافت، بیشتر توسط اعضا و کاربران در شبکه 19/3/37که در تاریخ « حقانی
 گسترش یافت. تهرانی، انتشار داده شد و

های کند. امروزه شبکه. تکرار کردن خبر و شایعه، به باورپذیری آن کمك قابل توجهی می11
کنند و هر یك از کاربران در انواع مختلفی اجتماعی مجازی متعددی در فضای اینترنت فعالیت می

ها و گروهها، توسط کاربران در ها عضویت دارند. شایعات موجود در این شبکهاز این شبکه
های شود و به دفعات زیادی تکرار گشته و با ادبیات و سبكهای مجازی مختلفی منتشر میشبکه

ها ردد. این تکرار به گسترش بیشتر و باورپذیر بودن شایعه در این شبکهگنگارش مختلفی بیان می
 کند. کمك فراوانی می

ر حضور د و کمبودِ ازی، جبران خالحماعی مجهای اجتهای فعالیت در شبکه. یکی از انگیزه12
های اجتماعی واقعی است. افرادی که از نظر شخصیتی توانایی تعامل و کنش ارتباطی و گروه

یشتر و گیر هستند، با فعالیت باجتماعی کمتری در دنیای حقیقی با دیگران دارند و به نوعی گوشه
یل نمایند. به دلأل و کمبود را جبران میها و اجتماعات مجازی، این ختر در این شبکهحضور پررنگ

های ارتباع حقیقی در آن ها، موان  و سختیناشناس بودن و ماهیت مجازی ارتباع در این شبکه
های اجتماعی مجازی دارند، یکی از وجود ندارد. این افراد که فعالیت و کنش زیادی در شبکه

با انتشار شایعات و خبرهای داغ، سعی در های اجتماعی هستند و عامالن انتشار شایعه در شبکه
 جلب توجه بیشتر در این اجتماعات مجازی دارند.
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