
  ليالجعفري
شايعه چيست؟ ش�ايعه با زندگي ما چه مي كند؟ ما در 
شايعات شركت مي كنيم؟ برخورد ما با شايعه هايي كه 
مي شنويم چيست؟ آيا به انتشار شايعه كمك مي كنيم؟ 
آيا با پراكندن و انتشار ش�ايعه جرم مرتكب شده ايم؟ 
صاحبنظران معتقدند صداقت كه از يك در بيرون برود 
شايعه كه برادر دروغ اس�ت از در ديگر داخل مي شود. 
همه  ما تجربياتي درباره  شايعه و اخبار دروغين داريم. 
اين شايعه ها هميشه با عناوين و موضوعات مختلف بين 
مردم به وجود آمده و زبان به زبان و سينه به سينه نقل 
شده است. به نظر مي رسد بازار شايعات در زمان هايي 
كه موضوع تازه اي در جامعه پيش آمده و مردم منتظر 
و جوياي ش�نيدن اخباري درباره  آن موضوع هستند، 
داغ تر هم مي شود. اين اخبار در شرايط امروز با انتشار 
بيماري ويروس�ي نيز رن�گ تازه تري به خ�ود گرفته 
اس�ت. اخبار ضد و نقيضي كه در رابطه ب�ا درمان اين 
بيماري، توليد واكسن، باكيفيت يا بي كيفيت بودن آن 
و... منتشر شده را كمتر كسي است كه نشنيده باشد.

      
   ناگهان ماكاروني از فروشگاه ها غيب شد

مهربان مفيد زن جواني است كه در رابطه با شايعه خاطره 
جالبي دارد. او مي گويد: چند وقت پيش شايع شده بود كه 
ماكاروني و برخي از مواد غذايي و خواروبار گران مي شود. 
وقتي اين پيام را در يكي از شبكه هاي مجازي خواندم به 
سرعت فروشگاه رفتم. انگار پيام دير به دستم رسيده بود 
چون ماكاروني هاي فروش��گاه و بقيه م��واد غذايي تمام 
شده بود. به چند مغازه و س��وپرماركت كوچك و بزرگ 
ديگر سر زدم، اما هيچ كدام ماكاروني و يكي دو قلم ديگر 
از مواد خوراكي را نداش��تند. نمي دانستم چه كار كنم! با 
همس��رم كه براي مأموريت به يكي از شهرهاي شمالي 
رفته بود، تماس گرفتم و ماجرا را گفتم. همسرم گفت از 
فروشگاه هاي آنجا چند قلم از اجناسي را كه نگران تمام 
شدنش هستم از جمله ماكاروني تهيه خواهد كرد. او هم 
به چند فروشگاه و سوپرماركت سر زد، ولي آن اقالم را پيدا 
نكرد. وقتي با من تماس گرفت و ماج��را را گفت، نگران 
ش��دم. قرار بود براي دانش آموزان كالس اول مدرسه كه 
پس��رم در آن درس مي خواند و من نماينده كالسش��ان 
هس��تم، س��االد ماكاروني درس��ت كنم، ولي نتوانستم 
ماكاروني پيدا كنم، بيش��تر نگراني ام هم از بابت همين 
بود و ديگر اينكه پس��رم ماكاروني خيلي دوس��ت دارد. 
برنامه كالس و پذيرايي ما به هم خورد و برنامه ديگري در 
نظر گرفتيم كه خدا را شكر خوب هم انجام شد. اما نكته  
جالب اينكه درست روز برنامه كه مي خواستم براي انجام 
كارهاي جشن به مدرسه بروم، نگاهم به ماشين باري افتاد 
كه در حال تخليه بار در فروشگاه بود. چندين كارتن بزرگ 

ماكاروني داخل فروشگاه چيده شده بود. در راه مدرسه از 
سوپرماركت ديگري گذشتم و داخلش را كنجكاوانه ديدم، 
اتفاقاً بسته هاي ماكاروني در قفسه هاي آن ديده مي شد. 
وسوسه شدم كه بروم و يك بس��ته بخرم. وقتي مبلغش 
را پرداختم، خيالم راحت ش��د، حتي گران هم نشده بود. 
ناگفته نماند چند ماه پس از آن، قيمتش كمي گران شد، 
ولي قبل تر از آن با آن شايعه هر چه ماكاروني در مغازه ها 
بود به فروش رفت. نمي دانم اين شايعه را چه كسي ساخته 
بود ولي كار هر كس بود باعث شد حتي ماكاروني هايي كه 
چيزي به تاريخ انقضايشان نمانده بود هم به فروش برود. 
از آن موقع هر وقت پيام يا خبري از آن دست را مي بينم يا 
مي شنوم به آن اعتنايي نمي كنم، با خودم مي گويم شايد 

شايعه اي دروغ باشد.
  شايعه و اعتماد رابطه  معكوس دارند

دكتر امان اهلل قرايي، جامعه ش��ناس درباره شايعه معتقد 
اس��ت ميان ش��ايعه و ميزان اعتماد و صداقت در جامعه، 
رابطه  معكوس وجود دارد. وي مي گويد: »وقتي صداقت باال 
مي رود شايعه پايين مي آيد. هر چه اعتماد باال برود، شايعه 
هم كمتر مي شود. جامعه شناسان اعتقاد دارند  شايعه مانند 
آب درياست كه هر چه بيشتر بنوشيم، تشنه تر مي شويم. به 
قول ژوزف شومپيتر، آب و هواي فضاي اجتماعي كه مساعد 

نباشد، بسياري از مشكالت به وجود مي آيد.«
اين جامعه شناس و پژوهشگر ادامه مي دهد: »هم موافقت با 
شايعه آن را بيشتر رواج مي دهد و هم مخالفت با آن. وقتي 
موافق شايعه اي باش��يم آن را نقل مي كنيم و وقتي هم كه 
مخالفتي با آن داريم، باز ه��م براي بيان مخالفت خود، آن 
را عنوان مي كنيم تا بگوييم به چه چيز يعني با كدام شايعه 
مخالف هستيم. همين كه بگوييم اين شايعه دروغ است، 
خودش باعث انتشار آن مي ش��ود. در واقع شايعه، خودش 
خودش را بالنده مي كند. ب��راي اين منظور مثالي مي زنم. 
وقتي س��نگ ريزه اي درون آب مي اندازيد ابتدا يك حلقه 
كوچك درست مي شود. سپس يك حلقه  بزرگ تر و همين 
طور حلقه هاي بعدي، بزرگ و بزرگ تر مي شود. شايعه دقيقاً 
همين طور است. از اين رو هر گونه واكنشي چه موافق و چه 

مخالف با آن به انتشارش كمك مي كند.«
  طال ارزان نشد، سكه ها را نيز از دست دادم

حميد كجاوه كه 66 س��ال س��ن دارد، بازنشسته  يكي از 
ادارات دولتي اس��ت. او ه��ر روز بن هايي را ك��ه مي خرد، 
گاهي به صورت اقالم خوراكي درآورده و كنار فروشگاهي 
كه اجناس را از آن تهيه مي كند، مي نشيند تا آن اقالم را با 
قيمت باالتري بفروشد. او كنار فروشگاه كه مي نشيند با افراد 
زيادي برخورد مي كند، با بسياري ديگر هم سالم و عليكي 
پيدا كرده و درباره اخبار و احوال روز با آنان حرف مي زند. 
وي مي گويد: سال گذشته از چند نفر از مشتري هايم شنيدم 
قيمت طال رو به كاهش است. يكي از مشتري ها كه خيلي 

قبولش دارم هم همين را گفت و با داليلي منطقي استدالل 
و پيش بيني كرد طال به زودي به شدت پايين مي آيد و ارزان 
مي شود. او گفت در چند شبكه مجازي و سايت اين خبر را 
خوانده است، ولي از آنجا كه اس��تدالل هاي قوي داشت، 
توانستم حرفش را بپذيرم. من هم كه هميشه ديده ام راست 
مي گويد حرفش را باور كردم. براي همين تعدادي سكه را كه 
براي جهيزيه دخترم پس انداز كرده بودم فروختم و تبديل 
به پول نقد كردم. مي خواستم وقتي طال ارزان شد، تعداد 
بيشتري سكه بخرم و براي دخترم پس انداز كنم. حتي به 
چند نفري هم توصيه كردم كه همي��ن كار را كنند و اگر 
نمي خواهند طالهايشان را بخرند، دست كم طالي تازه اي 
نخرند و صبر كنند تا ارزان شود. اتفاقاً يك ماه نشده طال دو 
برابر افزايش قيمت پيدا كرد. نزديك بود سكته كنم. چون 
همان چند سكه را هم به طمع پس انداز بيشتر از دست دادم. 
هنوز هم همسرم نمي داند كه همه سكه ها را هم از دست 
داده ايم. حاال براي دخترم خواستگار مناسبي پيدا شده و 
من كه توان پرداخت جهيزيه  او را ندارم به راستي درمانده 
ش��ده ام. با پولي كه از فروش س��كه ها در بانك گذاشته ام 
فقط مي شود چند قلم از اثاثيه  او را خريد، در حالي كه اگر 
همان ها در دستم بود مي توانستم جهيزيه  آبرومندي برايش 
بگيرم. حاال نمي دانم با خواستگار چه كنم. شايد بهتر باشد 
فعالً اجازه دهم به خانه بيايد و نامزد يا عقدي كنند تا كم كم 
ضرر از دست رفته را جبران كنم. به راستي كه اين شايعه نه 
تنها به من صدمه زد كه خودم هم با انتقال همان شايعه به 
ديگران باعث شدم برخي ديگر نيز ضرر كنند. چه بسا كه 
آنان هم هر كدام به چند نفر ديگر اين شايعه را گفته  و افراد 

بيشتري از اين بابت ضررمالي كرده باشند. 
شايعه گاهي مشكالتي را براي افراد جامعه درست مي كند 
كه به راستي جبران ناپذير است. از اين رو واكنشي كه ما در 
رابطه با آن داريم بسيار مهم اس��ت. دكتر قرايي مقدم در 
اين باره خاطرنشان مي كند: »اگر شنوندگان شايعه، نخست، 
نسبت به آن سكوت كنند و بگذارند شايعه مسكوت بماند، 
از انتشار آن شايد بتوان جلوگيري كرد، در غير اين صورت 
بزرگ و بزرگ تر مي شود. هر مخالفت و موافقتي با اين انتشار 
تنها باعث مي شود دامنه  اين موج بزرگ و بزرگ تر شود.« 
مؤلف كتاب مباني جامعه شناسي كه در دانشگاه هاي كشور 
تدريس مي شود، ادامه مي دهد: »وقتي خبري را شنيديم 
در صورتي كه درباره آن خبر، زمينه فكري داشته باشيم، 
ممكن است آن را باور كنيم. تجربيات مشابهي كه درباره  

اخبار داريم باعث مي شود آن را باور كنيم يا باور نكنيم.«
وي در اين   باره تأكيد مي كند: »هر چه افراد احساساتي تر 
باش��ند، زودتر ش��ايعات مختلف را باور مي كنند. صداقت 
عامل مهمي است كه هر چه بيش��تر در زندگي مان وجود 

داشته باشد، كمتر به شايعات گوش مي سپاريم.«
عضو هيئت علمي دانشگاه عقالني انديشيدن درباره شايعه 

را مهم مي داند و مي گويد: »در صورتي كه خبري شنيديم 
كه از صحت آن آگاهي نداريم، بايد عقالني بينديشيم و الاقل 

كمي درباره اش تحقيق كنيم.«
  فقدان س�رمايه اجتماع�ي، بازار ش�ايعه را داغ 

مي كند
گاهي اوقات ناآگاهانه خود ما عاملي  براي س��اخت شايعه 
مي شويم. مثاًل ممكن است همين امروز ببينيم ابر جلوي 
خورشيد را گرفته است و بي آنكه از ش��رايط آب و هوايي 
اطالعي داشته باشيم، بگوييم انگار باالخره مي خواهد باران 
بيايد! همين جمله ممكن است زمينه ساز يك كالغ و چهل 
كالغي باشد كه در نهايت به شايعه اي با اين مفهوم منجر 

شود؛ طوفاني در راه است!
قرايي مقدم مي گويد: »شايعه از دو منظر قابل بررسي است. 
يكي از منظر خانواده و ديگري از منظر جامعه و سطح كالن. 
در رابطه با مورد سطح كالن بايد به ارتباط مردم با مسئوالن 

و ارتباط عمودي كه در اين باره وجود دارد، اشاره كرد.«
مدرس دانشگاه در رابطه با بررسي شايعه از منظر خانواده 
ادامه مي دهد: » در مورد بررسي شايعه از منظر خانواده كه 
دقيقاً به خود مردم بازمي گردد، بايد بگوييم مسئوليت آن به 
عهده مردم است. بايد به بافت خانواده و تربيتي كه افراد در 
خانواده پيدا مي كنند اشاره كرد. دروغ و بي اعتمادي ابتدا از 
خانواده شروع مي شود، مانند بدقولي ها و دروغ هاي كوچك 
و بزرگ كه فرزندان ش��اهد آنها هس��تند. همين ها زمينه  
بي اعتمادي جامعه مي ش��ود و در پي آن پذيرش شايعه را 

باال مي برد.«
اين مؤلف و جامعه ش��ناس با اش��اره به اهمي��ت مفهوم 
»س��رمايه ي اجتماعي« در جامعه ادامه مي دهد: »برخي 
جامعه شناسان معتقدند اگر سرمايه  اجتماعي قوي نشود، 
بازار شايعه باال مي گيرد. امروزه بر خالف گذشته كه اعتقاد بر 
اين بود كه ما در جوامع سه جور سرمايه  طبيعي، تكنولوژي 
و انس��اني داريم، س��رمايه اي ديگر تعريف مهم تري پيدا 
كرده است. امروزه اعتقاد بر اين است كه سرمايه  اجتماعي 
هم بايد باش��د و اگر نباشد آن س��ه مورد ديگر چندان به 
كار نمي آيد. يعني اگر منابع طبيعي مانند معادن داش��ته 
باش��يم، تكنولوژي مانند كارخانه ها فراهم باشد و سرمايه  
انس��اني مانند متخصصان و فارغ التحصيالن دانشگاه ها را 
در رشته هاي مختلف داشته باش��يم، اما چنانچه سرمايه  
اجتماعي مانند اعتماد و صداقت را نداشته باشيم، آن سه 
عامل ديگر به ثمر نخواهد نشست. تمام مواردي كه غير از 
سرمايه اجتماعي گفته شد، الزم است، اما كافي نيست و 
سرمايه ي اجتماعي عامل چسبندگي اين سه عامل ديگر 

به يكديگر است.«
با توجه به آنچه گفته شد، جامعه براي اينكه شاهد شايعات 
بي اساس نباش��د، به نگاه تازه  ما نياز دارد. پس بهتر است 

بي تفاوت از كنار اين مقوله نگذريم.
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مهرباني كردن ارائه يك ان��رژي الهي در جهان 
خلقت و زيباترين قانون هس��تي است. جهاني 
ك��ه در آن هيچ ان��رژي گم نمي ش��ود و در اين 
جهان هي��چ فعلي بي پاس��خ باق��ي نمي ماند. 
بنابراين ممكن است شما بعد از انجام رفتارهاي 
مهربانانه تان مورد قدر ناشناس��ي بسياري قرار 
گيريد اما به ياد داش��ته باش��يد اوالً بيشترين 
تأثير رواني و جسمي مثبت را خود فرد مهربان 
دريافت مي كند و ثانياً زندگي شما در اين جهان 
آنقدر ادامه مي يابد تا نتيجه فعل شما به سوي 
خودتان برگ��ردد. بنابراين از قدرناشناس��ي ها 
نااميد نش��ويد، چراكه اگر امروز كسي قدردان 
رفتارهاي مهربانانه تان نباش��د، فردا در زمان و 
مكاني ديگر اين مهر از س��وي ديگران به ش��ما 

بازخواهدگشت و اين قانون جهان است! 
انجام رفتارهاي مهربانانه اثرات رواني و جسماني 
بس��ياري بر فرد مهرورز دارد. به عن��وان مثال 
مهربان��ي باعث تقويت سيس��تم ايمني ش��ما 
مي ش��ود و ب��ه س��المتي تان كم��ك مي كند. 
مهرباني كردن از ش��ما در براب��ر حمالت قلبي 
محافظ��ت مي كن��د و باعث مي ش��ود كمتر به 
دردهاي جسمي مبتال شويد. چون انجام عمل 
مهربانانه باعث ترش��ح هورمون اوكسي توسين 
در ش��ما مي ش��ود. اين هورمون عالوه بر آنكه 
موجب تجربه احساس هيجان مثبت مي شود، 
باعث ترشح ماده شيميايي اكسيد نيتريك و به 
دنبال آن باز ش��دن رگ هاي خون��ي مي گردد. 
اين امر موجب كاهش فش��ار خ��ون و حمالت 

قلبي مي شود. 

زماني كه بي دريغ و بي چشمداشت از وقت، پول 
و انرژي خود به ديگران مي بخش��يد، احساس 
رضايتمندي از زندگي در شما افزايش مي يابد. 
بنابراين سالمت جسماني تان بهبود مي يابد. اين 
احساس بهزيستي احتمال ابتال به افسردگي و 
اضطراب را به شدت كاهش مي دهد و اعتماد به 
نفس و رضايتمندي از روابط را به شدت تقويت 
مي كن��د. همچنين هرچ��ه مي��زان رفتارهاي 
مهرورزانه تان در طول روز بيش��تر باشد، سطح 
هورمون كورتيزول )هورمون اضطراب( در بدن 
ش��ما كاهش مي يابد. بنابراين اضطراب كمتر و 

خواب شبانه آرام تري را تجربه خواهيد كرد. 
انجام رفتارهاي مهربانانه به م��رور زمان باعث 
ش��ادماني بيش��تري مي ش��ود. چون وقتي به 
ديگران مهربان��ي مي كنيد با افزاي��ش اعتماد 
به نفس و بهب��ود رابط��ه با ديگران احس��اس 
ارزش��مندي بيش��تري مي نماييد و تبديل به 
انساني مثبت نگر مي ش��ويد. همچنين مهربان 
بودن باعث مي شود شما شبكه گسترده تري از 
دوستان را به دور خود داشته باشيد. وجود اين 
شبكه حمايتي در زمان رويارويي با بيماري هاي 
سخت يا اتفاقات تلخ زندگي مانند از دست دادن 
عزيزان، به شما كمك مي كند با سالمت بيشتر 

اي��ن دوران را بگذرانيد و زودتر ب��ه روال عادي 
زندگي تان بازگرديد. 

مهرباني كردن به معناي دوست داشتن و اهميت 
دادن به خواس��ته ها و نيازهاي ديگران اس��ت. 
نخس��تين گام براي دوست داش��تن، مهرباني 
كردن و عشق ورزي، مهرباني به خودتان است. 
وقت��ي مي توانيم نيازها، احساس��ات، ترس ها و 
نگراني هاي ديگ��ران را درك كني��م كه بدانيم 
خود نيز نيازها، ترس ه��ا و نگراني هايي داريم، 
گاه دچ��ار هيجانات مثبت و احس��اس ناامني، 
ترس و تنهايي هس��تيم. وقتي توانستيم آنچه 
درون مان در جريان است را درست ادراك  و به 
خود كمك كنيم، مي توانيم ديگران، احساسات 
و شرايط شان را درس��ت درك و دست ياري به 

سوي شان دراز كنيم. 
پژوهش ها نش��ان مي دهد افرادي كه نسبت به 
خود و بدن شان رفتار ماليم  تري دارند، در زمان 
بروز بيماري يا درد جسمي، نسبت به دردشان 
تحمل بيشتري دارند و راحت تر مي توانند درد و 

بيماري شان را بپذيرند. 
كس��ي كه خودش را دوس��ت ب��دارد مي تواند 
ديگران را نيز دوس��ت بدارد. منظور از دوس��ت 
داش��تن ديگران تنها محبت كردن به انسان ها 
نيست، دوست داش��تن حيوانات، گياهان، كره 
زمين، محيط زيس��ت و... خود مقياس��ي براي 
مهرورزي است. آن افرادي كه به يك بچه خرس 
كوچك رحم نكرده و با هر وسيله اي او را آنقدر 
آزردند و ضربه زدند تا چشمانش براي هميشه 
بسته شد، مانند همه ما انسان بودند اما انساني 
كه نه تنه��ا ديگري را بلكه خ��ودش را نيز اليق 
ترحم و مهرباني نمي داند. اينگونه خصوصيات 
رفتاري گاه ريشه هاي عميق در دوران كودكي و 

رشد انسان ها دارد. 
وقتي حرف از مهرباني و عمل مهربانانه مي زنيم 
منظور اين نيس��ت كه حتماً از مال و جان خود 
براي رف��اه ديگ��ران بگذريم كه البت��ه بهترين 
نوع مهرباني همين ايثار اس��ت، اما گاهي انجام 
رفتارهاي كم هزينه و حتي بي هزينه در مقابل 
ديگ��ران مي تواند عمل مهرورزانه اي باش��د كه 
هم حال رواني ت��ان را بهبود بخش��د و هم اين 
حال خوب به ديگران نيز سرايت كند. فهرست 
مهرباني هاي كوچك و بي دريغ معموالً با لبخند 
زدن و س��الم كردن به رهگذران آغاز مي شود. 
ش��ما مي توانيد برخي ديگر از اي��ن رفتارهاي 
كوچك را در ادامه بخوانيد و از آنها در ارتباط با 
ديگران استفاده و خود نيز رفتارهاي ديگري به 

اين فهرست اضافه كنيد. 
تحسين كردن ديگران بابت رفتارهاي هرچند 
كوچك، سپاسگزاري كردن، بخشيدن كساني 
كه از آنها كينه و ناراحتي به دل داريد، ش��ركت 
در كارهاي خيريه و حضور در مؤسسات خيريه، 
لبخند زدن مداوم، پيش��قدم ش��دن براي رفع 
كدورت ها، عيادت از بيماران، سر زدن به مراكز 
نگهداري از س��المندان ، ك��ودكان و معلوالن، 
لبخند زدن هنگام تالقي نگاه با ديگران به جاي 
روي برگرداندن، دادن غذاي اضافه جش��ن ها و 
مهماني ها به نيازمن��دان، موفقيت ها و كارهاي 
خوب ديگران را به آنها يادآوري كردن، نوشتن 
پيامي قدرشناسانه به دوس��تان، ريختن غذاي 
اضافه براي پرندگان و حيوانات محل به خصوص 
در فصل زمس��تان، هديه دادن كتاب هايي كه 
نيازي نداريد به كتابخانه اي در مناطق محروم، 
آبياري و نگهداري از گياه��ان در منزل و محل 
كار، ابراز تشكر و قدرشناسي از نامه رسان محل، 
پاركبان، رفتگر و... اميدواريم همين مهرباني هاي 
كوچك آرام آرام در جامعه  رايج شود و روابط مان 
را گسترده تر و مطلوب تر و زمين مهربان مان را به 

مكان بهتري براي زندگي تبديل كند.

مهرباني، زيباترين قانون الهي است

 تضمين سالمت جسم و روح
با نسخه محبت

  بنفشه قاسمي زاده
مهرباني نوعي معامله با خداوند و كائنات اس�ت. افراد مهرب�ان از ديگران توقع جبران 
مهرش�ان را ندارند و در زمان ديدن رفتاره�اي بي مهرانه از آنه�ا نمي رنجند. مهرباني 
مانند ريختن مش�تي دانه در زمين كشاورزي است. ممكن اس�ت بخشي از اين دانه ها 
خوراك پرندگان شود، ممكن است بخشي از آنها زير پاي گربه اي لگدمال شود، ممكن 
است برخي زير سايه درختي افتاده و از نور خورشيد بهره مند نشوند و رشد نكنند، اما 
بخش ديگري از اين بذرها در زمين مناس�ب قرار گرفته و از نور خورشيد و آب باران به 
ميزان الزم بهره ببرند و آرام آرام جوانه بزنند. درس�ت است اين بذرها بالفاصله بعد از 
پاشيده شدن در زمين تبديل به درخت تناوري نمي شوند اما همين جوانه هاي كوچك 
به مرور زمان و با گذشت ساليان س�ال تبديل به درختي تنومند مي شوند و بسياري را 

سود مي بخشند.

چرا اين روزها بازار شايعه داغ تر از هميشه است؟

صداقت كه بيرون مي رود شايعه وارد مي شود

سبك ارتباط

   هما ايراني
شايعه ساختن انگار براي برخي عادت شده است. نمي دانم 
چه لذتي از اين كار عايدشان مي ش��ود كه با ساختن آنها 
ذهن مردم را بيهوده مشغول مي كنند. در اين بين برخي 
شايعه س��ازان پا را فراتر نهاده و با بردن نام ديگران به طور 
مستقيم، شايعه هاي خود را انتشار مي دهند. حتماً شما هم 
اخبار ضد و نقيض و دروغيني را كه درباره بزرگاني همچون 
دكتر حسابي ساخته شده اس��ت، ديده يا خوانده ايد. اين 
شايعات در بين شبكه هاي مجازي دست به دست مي چرخد 
و براي مردم اين پرس��ش را به وجود مي آورد كه آيا فالن 
پروفسور يا دانشمند به راستي چنين نظر و ديدگاهي نسبت 
به فالن موضوع دارد؟ مدت ها بود با شايعاتي درباره دكتر 
حسابي مواجه مي ش��دم. مثاًل گفته مي شد دكتر حسابي 
فالن دستور را براي فالن بيماري تجويز كرده است! دكتر 
حسابي فالن توصيه را براي بهبود فالن قانون داشته است. 
دكتر حسابي... درباره اين مرد دانشمند، چنان جمالت و 
اخباري ساخته شده است كه گاهي يك كودك نابالغ هم 
مي تواند نادرستي آنان را تشخيص دهد. يك روز در يكي 
از شبكه هاي مجازي با موردي برخورد كردم كه به راستي 

ختم كالمي بر اين شايعه سازان بود. در بين اخبار گوناگون 
و توصيه هاي درست و نادرستي كه درباره اين بيماري در 

شبكه هاي اجتماعي به چشمم مي خورد تيتر مطلبي نظرم 
را جلب كرد. عكسي كه براي آن استفاده شده بود شخصي 

را نشان مي داد كه پاهايش را درون سيمان گذاشته و ديگر 
امكان راه رفتن نداشت. پايين عكس هم نوشته بود، بهترين 
راه حل كه دكتر حسابي براي براي پيش��گيري از ابتال به 
بيماري و تحمل خانه نش��يني توصيه كرده است! با بياني 
مي گفت»اين قدر جمالت و راهكارهاي واهي و نادرست به 
اين دانشمند ايراني نس��بت ندهيد.« آنان كه اين عكس و 
نوشته  زيرش را ديده اند، اين شايعه و حسن ختامش را از ياد 

نخواهند برد. مرحوم دكتر حسابي را رها كنيد!

مرحوم دكتر حسابي را رها كنيد!

نگاه

پژوهش ه�ا نش�ان مي ده�د افرادي 
كه نس�بت به خود و بدن ش�ان رفتار 
ماليم  تري دارند، در زمان بروز بيماري 
يا درد جس�مي، نس�بت به دردش�ان 
تحم�ل بيش�تري دارن�د و راحت ت�ر 
مي توانند درد و بيماري شان را بپذيرند. 
كس�ي كه خ�ودش را دوس�ت بدارد 
مي تواند ديگران را نيز دوس�ت بدارد. 
منظ�ور از دوس�ت داش�تن ديگ�ران 
تنها محبت كردن به انس�ان ها نيست

ه�م موافقت ب�ا ش�ايعه آن را بيش�تر رواج 
مي دهد و ه�م مخالفت ب�ا آن. وقتي موافق 
شايعه اي باش�يم آن را نقل مي كنيم و وقتي 
هم كه مخالفتي ب�ا آن داريم، ب�از هم براي 
بيان مخالفت خود، آن را عنوان مي كنيم تا 
بگوييم به چه چيز يعني با كدام شايعه مخالف 
هستيم. همين كه بگوييم اين شايعه دروغ 
اس�ت، خودش باعث انتشار آن مي شود. در 
واقع شايعه، خودش خودش را بالنده مي كند

برخي شايعه س�ازان پ�ا را فراتر نه�اده و با 
ب�ردن ن�ام ديگ�ران ب�ه ط�ور مس�تقيم، 
ش�ايعه هاي خود را انتش�ار مي دهند. حتمًا 
ش�ما هم اخب�ار ض�د و نقي�ض و دروغيني 
را ك�ه درب�اره بزرگان�ي همچ�ون دكت�ر 
حس�ابي س�اخته ش�ده اس�ت، خوانده ايد

يكي از هزاران شايعات فضاي مجازي


