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 چکیـده      

ترین زمان در سریع توانندمی آنها طریق زا کاربران که اندکرده شان فراهمهای اجتماعی، پلتفرمی برای کاربرانرسانه
طور ای امروز، بهها در جامعه شبکهرسانی مؤثری برقرار کنند؛ ظهور این نوع پلتفرمبا کاربران دیگر ارتباط و نظام پیام

مثابه یکی از ارکان ای و سازمانی تولید خبر بههای زیست اجتماعی ازجمله فرایندهای حرفهتقریبی همة عرصه
های های مدرن را به چالش کشیده است؛ اگر خبرهای منتشرشده در فضای این رسانهجده و مبقیه جوامع و حکومتمو

شان رود که تصمیمات اجتماعیشوند و احتمال میوسیله این خبرها فریفته میاجتماعی جعلی باشند، کاربران به
وتحلیل اطالعات دریافتی را کنار واقعی و تجزیه هاینامتعارف شود، چنانچه در عصر پساحقیقت، کاربران، بررسی

شوند. در این دوران جدید، شناخت کامل ابعاد، اهداف وچرا مقهور انواع اطالعات مخرب میچونگذاشته و تقریباً بی
رسد. زاست برای مقابله با ابعاد ویرانگر آن ضروری به نظر میای نوظهور و آسیبو پیامدهای خبر جعلی که پدیده

تفاوت خبر »یافته در این مقاله با بررسی جامع منابع علمی موجود و انجام مصاحبه عمیق، چهار مضمون سازمان
خبر جعلی را با کمک روش تحلیل مضمون ارائه « پیامدهای»و « اهداف»، «تشابه خبر جعلی با خبر»، «جعلی با خبر
هایی چون ای بودن مشابه و در مؤلفهسازمانی و حرفه هایی چون قالب خبری ورو خبر جعلی در مؤلفهدادیم. از این

های غیررسمی متمایز از خبر واقعی است. خبر جعلی با اهدافی چون تشکیل جنگ روانی و تأمین تولید بر بستر رسانه
 شود. خبر جعلی پیامدهایی نظیر مخاطره انداختن امنیتمنافع مالی، سیاسی و ایدئولوژیک تولیدکنندگان منتشر می

 گیری مبتنی بر اطالعات غلط را در پی دارد. ملی و روان عمومی جامعه و باالبردن احتمال تصمیم
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 مقدمه. 1 

های اجتماعی و شبکه 2های ارتباطی جدید نظیر سکوهایبا ظهور زیرساخت 1در عصر پساحقیقت
گیری آن نسبت به گذشته گیری با افکار عمومی و شکلهای اجتماعی مسیر ارتباطرسانپیام

ها را بسیج کنند و نتایجی را به دست آورند که چند سال توانند تودهها میشده و توییتدگرگون
ازی دروغ ـسادیمنجر به ع 3لیـر جعـتصور بود. در این عصر، گسترش خباز این غیرقابل  پیش

تر رنگاید شخصی کمـها در مقایسه با عقسازی حقیقت شده و ارزش و اعتبار رسانهو نسبی
 (.Llorente, 2017: 9)شود می
جهت که قادر است آگاهی مخاطبان را تغییر دهد به چالشی برای جوامع تبدیل  خبر جعلی از آن 

ت دارای اهمیت است که خبر در جوامع جهاین موضوع از آن  .(Balamas, 2014)شده است 
دیگر خبر، منبع کلیدی دریافت اطالعات دقیق عبارتکند، بهای را ایفاء میدموکراتیک نقش ویژه

گیری افکار رسانی عمومی و شکلهای سیاسی و اجتماعی است که به فرایند اطالعدر مورد پدیده
کند. حال اگر این هزینه و فایده کمک می های عمومی بر اساس نظامعمومی و به تبع آن انتخاب

شود خبر، جعلی باشد مباحث عمومی و دموکراتیک از منبع دچار اختالل و انحراف می
(McGonagle, 2017) .های جدید همچون های رسانهبه عبارت دیگر خبر جعلی، برخی از ویژگی

مطرح شده « 4یوید هُلمزد»تسهیل فرایند دموکراسی در جوامع را که توسط اندیشمندانی چون 
(Holmes, 2005 ).را با چالش مواجه ساخته است 

نگاران همچون عباس عبدی، گسترش و پذیرش خبر جعلی را که برخی از روزنامهدر حالی
ترین ( جدی1397دانند )جماران، ای میمحصول جوامع متشنج، ناپایدار و بدون مرجع رسانه

های بزرگ خبری همچون ایاالت یدار و دارای سازمانهای خبر جعلی در کشورهای پانمونه
های متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان رخ داده است. خبر جعلی ناشی از نفوذ و گسترش رسانه

رو ابعاد مختلف زندگی جوامع را تحت تأثیر ای است و از اینگیری جوامع شبکهاجتماعی و شکل
درصدی  135های ارتباطی، رشد ا گسترش زیرساختدهد. از آن جهت که کشور ایران بقرار می

میلیون کاربر را تجربه کرده  23معادل با  2018های اجتماعی در سال تعداد کاربران رسانه
(Kemp, 2018: 57)، افزاری فضا را برای رشد آثار های فرهنگی این جهش سختفقدان پیوست

 

1. Post-Truth Era 

2. Platform 

3. Fake news  

4. David Holmes 
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گسترش خبرهای جعلی در این کشور ای ازجمله تولید و نامطلوب اجتماعی، سیاسی و رسانه
گیرند، ممکن است در این فضا، افرادی که در معرض خبر جعلی قرار می دوچندان ساخته است.

رو مقابله با آن، به دلیل از این (Balamas, 2014)تر از خبرهای مشروع تلقی کنند آن را واقعی
بندی شده، بسیار پیچیده و دشوار ای از اطالعات چارچوبهای بستهوارد شدن کاربران در چرخه

 است. 
های خبر واقعی و خبر جعلی ]بدون هیچ تمایزی در قالب تولید و انتشار[ هر دو در رسانه    

شوند و این موضوع باعث شده تا تفکیک این اجتماعی ]به شکل مشابهی[ به اشتراک گذاشته می
ین قدم برای تفکیک این دو و بالتبع بنابراین، نخست .(Thompson, 2017)دو از هم دشوار شود 

و جلوگیری از « خبر واقعی»ایجاد فرصت برای استفاده بهینه جامعه از فرایندهای تولید و مصرف 
، فهم و شناخت همه جانبه از نقاط تفاوت و تشابه «خبر جعلی»انتشار و مقابله با آثار ضدمردمی 

های علمی مرتبط با رسانه آموزشی حوزه این دو نوع خبر، از مسائل اساسی نهادهای پژوهشی و
 . (Shu & et al., 2017)نگاری در جهان امروز است و روزنامه

ای، نیز در همچنین درک اهداف و پیامدهای خبر جعلی در مقایسه با خبر واقعی و حرفه      
بندی ستهاین مقاله با هدف کشف مجموعه د شناختن هر چه بهتر این پدیده مؤثر است. بنابراین،

شده از نقاط تشابه و تمایز خبر واقعی و خبر جعلی در دوران پساحقیقت و شناخت اهداف و پیامدهای 
 ای جهان تدوین شده است. این پدیده نوظهور رسانه

 

 پیشینه پژوهش .2
رغم جستجوی گونه که پیش از این هم اشاره شد، با توجه به نو بودن موضوع این مقاله و بههمان
های مربوط، های موجود به زبان فارسی و انگلیسی در پایگاهنامهدگان در میان مقاالت و پایاننویسن

و بیان « خبر جعلی»و « خبرواقعی»طور همزمان و جامع به دو موضوع مطالعه مستقلی که به
 علی مند مقایسه و تشریح تمایزات آنها پرداخته است، یافت نشد. اما برای مرور ادبیات علمی فنظام

 شود.هایی با موضوعات نزدیک به موضوع این مقاله اشاره میاین حوزه، به پژوهش
که در « 2خبر جعلی: اعتقاد در پساحقیقت»ای با عنوان ( در مقاله2018« )1نیک روچلین»    

اعتقادات و دهد که در دوران پساحقیقت، ینشان مانجام شده « 3دانشگاه بریتیش کلمبیای کانادا»

 

1. Nick Rochlin 

2. Fake news: Belief in Post-truth 

3. University of British Columbia, Canada 
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به  کنندیو آنچه مردم قبول م خبر یتشده و ماه و شواهد یقحقاات شخصی جایگزین احساس
« 1پاداش به ازای کلیک»های . وی وجود سیستمکندیم غش یو احساس یاعتقادسمت مباحث 

شود را ازجمله مسیرهای که طی آن به ازای افزایش تعداد بازدید مطالب به مؤلفان پول پرداخت می
 داند.خبرهای جعلی و موارد مشابه می اصلی برای گسترش

که در « خبر جعلی»( در اثر خود با نام 2019« )2کواندت، فریچلیچ، ببرگ و شواتو اکرودت»      
منتشر شده ترویج خبر جعلی را مربوط به « 3یمطالعات روزنامه نگار یالمللینب المعارفیرهدا»

گونه از این اصطالح، تعریف آن را لند استفاده تورمدانند، آنها قائایاالت متحده می 2016انتخابات 
های رسمی تا تشریح طیفی از است تا جایی که از آن برای تاختن به رسانهمبهم و دشوار ساخته 

و ... « 6پروپاگاندا»، «5اطالعات گمراه کننده»، «4اطالعات غلط»واژگان و اصطالحات نظیر 
تعریف روشنی از خبر جعلی ارائه نشده و هر کدام از تعاریف  شود. آنها بر این باورند کهاستفاده می

 رو تحقیقات بر روی آن ادامه دارد.شامل ابعادی از این اصطالح هستند و از همین
که در  «8خبر جعلی، ترس کاذب یا نگرانی واقعی است؟»( در مقاله 2017) «7مک گونال»     

بینانه از ه است تا یک بررسی ملموس و واقعمنتشر شده تالش کرد« 9فصلنامه حقوق بشر هلند»
را مولود دوران « خبر جعلی»هایی، گونال با ذکر نمونهارائه دهد. مک« 10خبر جعلی»
کند که این پدیده به علت تأثیرات مخرب بر پیامدهای انتخابات داند و مطرح میمی« 11پساحقیقت»

متهم است. وی با ذکر این نکته که  های دموکراتیک در جوامع،و رفراندم و برای شکستن بحث
مداران، گذاران و سیاستالمللی، قانونهای بینبرای سازمان« خبر جعلی»جای تأمل است که 

رود، به بررسی ای به شمار میها، مشکلی عمدهها، جامعه مدنی و دانشگاهها و بازیگران رسانهرسانه
 پرداخته است.« جعلی خبر»اصطالح  های تاریخی و معاصر در مورددیدگاه

 

1. Clicks-as-Reward 

2. Thorsten Quandt, Lena Frischlich, Svenja Boberg & Tim Schatto‐Eckrodt 

3. The International Encyclopedia of  Journalism Studies 

4. Misinformation 

5. Disinformation 

6. Propaganda 

7. McGonagle 

8. Fake News False Fears or Real Concerns 

9. Netherlands Quarterly of  Human Rights 

10. Fake News 

11. Post-Truth 
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 از یعهو شا یخبر جعل هایتفاوت یبررس»ای با عنوان ( در مقاله1398آزادی، ساعی و البرزی )
که در فصلنامه میان « خبر و علوم ارتباطات ژورنالیسم، فعاالن و نظرانصاحب ی،منظر اسناد علم

« شایعه»و « خبر جعلی»های ای ارتباطات و رسانه به چاپ رسیده است به بررسی تفاوترشته
تبیین روشنی از تفاوت این دو مفهوم منجر به شناخت هر چه اند. آنها معتقدند که ارائه پرداخته

پژوهشگران این اثر مهمترین تفاوت شایعه و خبر جعلی را مربوط شود. می« خبر جعلی»بهتر معنای 
دانند. ای میدر جامعه شبکهشفاهی و ظهور و بروز خبر جعلی  ةبه ظهور و بروز شایعه در جامع

ای در سه توان خبر جعلی را در بستر جامعه شبکهدهد که میتحقیقات آنها همچنین نشان می
 متفاوت از شایعه دانست. « های کاربرانویژگی»و « ماهیت محتوا»، «تولیدکنندگی»ویژگی 

تلف به خصوص از زا بودن خبر جعلی برای جوامع مخهای یاد شده با تأکید بر آسیبپژوهش
 یبررس»دانند. به جز مقالة حیث اثرگذاری بر آرای عمومی، این پدیده را مولود دوران پساحقیقت می

های این اصطالح با شایعه پرداخته، سایر که به تبیین تفاوت «یعهو شا یخبر جعل هایتفاوت
ر تهدیدآفرین بودن آن نداشته و تنها ب« خبر جعلی»مند و تبیینی به پدیده مقاالت نگاهی نظام

های خبر جعلی با خبر واقعی را ها و شباهترو در این پژوهش برآنیم تا تفاوتاینتأکید داشتند. از 
 روشن ساخته و اهداف و پیامدهای تولید و انتشار آن را به دست آوریم.

    

 دوران پساحقیقت    

ان، تولیدکنندۀ اطالعات باشند. حال جهانی را تصور کنید که متخصصان زیادی داشته باشد و نخبگ
جهان دیگری را تصور کنید که در آن خبری از اطالعات کارشناسانه نیست و بازاری از نظریات 

ای در فرایند توییتری دربارۀ مسری بودن نوع جدیدی از آنفلوانزای مرغی یا نقش گازهای گلخانه
در این جهان قدرت کاذب با  (Anderegg & et al., 2010)گرم شدن کره زمین مطرح شود! 

های اجتماعی داشته باشند. از هایی است که بیشترین سروصدا و نفوذ را در رسانهگروه
توانند هزاران ربات توییتری را برای دستیابی به های بزرگی که میگرفته تا شرکت« 1هاسلبریتی»

توان یک نظر کاذب را ین میاهدافشان بکارگیرند. در این جهان با گروه کوچکی از عوامل آنال
  (.Bu, Xia & Wang, 2013)ای منتشر ساخت طور گستردهبه

ای از کاربران در فضای مجازی عبارت دیگر در این فضا، هر چه مطالب یک کاربر یا مجموعهبه
شود، این های اجتماعی بیشتر مورد اقبال قرار گیرد، نفوذ آنان بر سایر کاربران بیشتر میو رسانه

 

1. Celebrities 



 های دیداری و شنیداریرسانهعلمی فصلنامه  ║ 64

║
 
 

 
ال

س
 

13
رۀ 

ما
 ش

،
31

  ،
ییز

پا
 

13
98

 

است  2شود. وایرال به معنای ویروسی شدنشدن مطرح می« 1وایرال»اتفاق تحت مفهومی به نام 
ها و بین کاربران شود که به سرعت در همه گروههایی اطالق میهای اجتماعی به پُستو در رسانه
اربران بینند و به دلیل جذابیت یا مهم بودن توسط خود کشود، خیلی از کاربران آن را میمنتشر می

بودن را دارد، اما اینجا ویروس شود، درست مانند ویروس که ویژگی مسریبه اشتراک گذاشته می
کند. در جهانی که تصویر شد هرگاه نخبگان از جنس محتوا است که در دنیای دیجیتال زندگی می

مورد استهزا های صاحب قدرت را به خطر اندازد، سعی در ارائه حقایقی داشته باشند که منافع گروه
در این فضا محتوا نسبت به واقعیت دچار گسست  (.Bu, Xia & Wang, 2013) گیرندقرار می

شود و اهمیت و ارزش محتوا نه به واسطه حقیقت نهفته در آن بلکه به سبب دیده شدن آن می
است. در دوران پساحقیقت فراهم آمدن بستر تولید و چرخش گسترده اطالعات امکان تشخیص 

 سازد.  عیت از جعل را دشوار میواق
« 4پساحقیقت»باعث شد که فرهنگ لغت آکسفورد  2016در سال « 3اطالعات غلط»گسترش 

سرعت گسترش اطالعات غلط به حدی است  (.Flood, 2016)عنوان واژه سال معرفی کند را به
مسئله مهم  10عنوان یکی از گسترش اطالعات غلط آنالین را به« 5انجمن جهانی اقتصاد»که 

ـ که به « 6پولیتی فکت»سایت های وببررسی (. ,2013WEF)مطرح کرد  2013جهان در سال 
پردازد ـ  حکایت از آن دارد که در کا میـریـاسی امـهای سیرهـصحت سنجی ادعاهای چه

د از ـدرص 26د ترامپ و ـالـهای دونتـدرصد از صحب 70امریکا،  2016انتخابات سال 
ده ـرشـهای منتشحجم توییت نـالری کلینتون دروغ بوده است. همچنیـریفش هیهای حتـصحب
ری هیالری کلینتون ـک توییتـر ترافیـرابـب چهارری بیش از ـهای توییترباتبا رامپ ـد تـدونال
  (.Kollanyi, Howard & Woolley, 2016)بود 

بت به احساسات و مربوط به شرایطی است که حقایق عینی تأثیر کمتری نس»پساحقیقت 
به معنای « پسا»در این اصطالح، پیشوند « گیری افکار عمومی دارند.باورهای شخصی در شکل

 

1. Viral 

تواند های ویروسی در جوامع انسانی دارد که یک نفر می. اشاره به شباهت این شیوه گسترش با شیوه و سرعت سرایت بیماری2
توانند چند نفر دیگر را مبتال کنند و به این چند نفر را مبتال کند و در فرایندهای بعدی مجدد هر کدام از افراد مبتال شده می

 شود.ب تعداد بیماران به صورت تصاعد هندسی یا حتی مدلی از رشد نمایی، زیاد میترتی

3. Misinformation 

4. Post-Truth 

5. World Economic Forum 

6. PolitiFact 
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نیست و اشاره به فضایی دارد که در آن یک مفهوم، اهمیت خود را از دست داده است « بَعد»
(Maffie, 2009.)  ،یا « تحقیق»عنوان یک صفت به فراتر از اهمیت به« پساحقیقت»بنابراین

کننده یک عنوان یک اسم نیز بیانبه« پساحقیقت»جایگزینی موارد جعلی به جای آن اشاره دارد. 
های احساسی ]برای کاربران[ از دورۀ زمانی یا موقعیتی است که در آن حقایق نسبت به محرک

 های دوران پساحقیقت را به اینخود، ویژگی 2در کتاب« 1کایس»اهمیت کمتری برخوردارند. 
در دوران پساحقیقت، مرزهای بین حقیقت و دروغ، صداقت و ناراستی و وهم »صورت آورده است: 

شود. در واقع در این دوران فریب دادن دیگران به یک چالش، یک بازی و درنهایت و واقعیت تار می
 .(35 :2004)« شودبه یک عادت تبدیل می

ای و وابستگی گیری جامعه شبکهبه شکل ها در زیست اجتماعی منجرگسترش و نفوذ رسانه    
 «3اینظریه وابستگی رسانه»است این موضوع در قالب  ها شدهتر کاربران به رسانههر چه بیش

ها افراد به رسانه یوابستگ یزاناست که هر چقدر م ینآن ا یو اصل یادینبن یهفرضمطرح شده،  
)اسماعیلی و  خواهند نمود یفاءآنها ا یجتماعا یاترا در ح یها نقش مهمتررسانه ینباشد ا یشترب

ها به اوج خود رسیده، افراد و در این شرایط که وابستگی کاربران به رسانه. (27: 1392فیاض، 
کنند. عمده دلیل میشان را دنبال های مغرض با تحریف حقیقت، منافع و اغراض شخصیسازمان

اطالع و آگاهی از رویدادهای جهان پیرامون و خروج ها نیاز افراد به وابستگی شهروندان به رسانه
تواند به خوبی این نیاز هایی است که میاز ابهام در خصوص وقایع مختلف است. خبر ازجمله قالب

بخشد و به نوعی خبر و افراد را مرتفع سازد. راستی اطالعات موجود در یک خبر بدان اعتبار می
خبر جعلی مفهوم حقیقت را با چالش مواجه کرده است و حقیقت الزم و ملزوم همدیگرند، ظهور 

توان گفت خبر جعلی عاملی اساسی برای گذار از دوران حقیقت به دوران پساحقیقت و اضمحالل می
 مفاهیم اساسی جوامع انسانی همچون صداقت، راستگویی و حقیقت است. 

بل دسترس برای مردم های مبتنی بر آن فضایی قااینترنت و رسانه« 4هابرماس»طبق نظر 
توانند در مورد مسائل عمومی به صورت کنند، که در آن مردم بدون محدودیت میعادی ایجاد می

آل شرایط نامحدود بحث و مناظره کنند. به نظر هابرماس اینترنت قادر است در جهت گفتگوی ایده
    .(Habermas, 1994: 25)ریزی کند و هدایتگر دموکراتیزه شدن جوامع باشد مناسبی را پی

 

1. Keyes 

2. Dishonesty and Deception in Contemporary Life 

3. Media System Dependency theory 

4. Jürgen Habermas 
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« 1حوزه عمومی»دهی های نوین را ابزار کالن شکلبر این هابرماس، اینترنت و رسانهعالوه
داند. اینک اما با ظهور خبر جعلی در ساز جامعه مییاب و حقیقتعنوان حوزۀ عقالنی و حقیقتبه

ترین دشمن اصلی گیری دوران پساحقیقت، خبرهای جعلی بههای نوین و شکلاینترنت و رسانه
حقیقت و دموکراسی تبدیل شده است. هابرماس همچنین مدعی است که شهروندان در حوزه 
عمومی در قالبی غیرکنترل شده، با تضمین آزادی اجتماع و آزادی بیان و انتشار عقاید خویش به 

ین اساس بر ا (Habermas, 1992: 46) پردازندمیتبادل نظر دربارۀ موضوعات مورد عالقه عموم 
توان نظرات مختلفی را در ای مطرح کنند که بر اساس اصل آزادی بیان میممکن است عده

توان خصوص یک پدیده مطرح کرد و این موضوع به معنای گذر از حقیقت نیست، در پاسخ می
گفت مطابق با اصل آزادی بیان، هر فردی آزاد است تا نظراتش را بیان کند اما زمانی که با 

های عینی مانند تعداد شهروندان، تولید ناخالص ملی، سطح تحصیالت شهروندان، بدهی واقعیت
عمومی، یا کسری بودجه سروکار داریم فقط و فقط یک واقعیت وجود دارد و آن آمار رسمی مراکز 

شده و آماری کذب ارائه شود دیگر آزادی بیان معتبر است. لذا وقتی در این موارد حقیقت تحریف
سازی حقیقت با هدف گمراه ساختن مخاطبان دهد و این به معنای پنهانود را از دست میمعنای خ

های عینی را هدف قرار خبر جعلی اغلب واقعیت (Rosales, 2017: 49)و جعل حقیقت است 
دهد و حقیقت دهد و با ارائه مطالب به کل ساختگی  یا تحریف شده مخاطبان خود را فریب میمی

 سازد.را واژگون می
 

 خبر

: 1394زاده، خبر، در معنای عام کلمه، بازنمایی رخدادها در بافت گفتمان حاکم بر جامعه است )زابلی
ها را جلب کند داند که بر مردم تأثیر بگذارد یا توجه آنخبر را رویدادی می« 2هیلیارد(. »197

اید، چیزی که قبالً نشنیده داند(. شکرخواه نیز در تعریف دیگری خبر را اطالعاتی می147: 1389)
که برای شما جالب است، چیزی که بر شما و دیگران تأثیر فراگیری داشته و خواهد داشت، آنچه 

 (.14: 1392کنند )ها گزارش میرسانه
خبر و مسائل پیرامون آن ـ در دوران ما که موسوم به عصر ارتباطات است ـ اهمیتی ویژه یافته 

جامعه و هر آنچه قابل بازنمایی خبری باشد یا از بازنمایی خبری تأثیر  است و با سرگرمی، سیاست،
( معتقد است خبر در 33: 1392رو بشیر )( از همین198: 1394زاده، پذیرد، گره خورده است )زابلی

 

1. Public Sphere 

2. Hilliard 
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گیری دهد، بلکه جهتگذرد اطالع میشرایط کنونی جهان نه تنها از آنچه که در پیرامون انسان می
دانند که خبر را آگاهی می« 2هارولدسون»و « 1بلیک»کند. وی را نیز تعیین می فکری و ذهنی

مردم در اتخاذ مواضع خود نسبت به جهانی که سریعاً در حال تغییر است به آن نیاز فوری دارند. 
هر جا که وضعیت مبهم بوده یا شقوق مختلفی در کار باشد، یا الزم باشد تصمیمی گرفته شود، هر 

ای است که آید. خبر آگاهیای که بتواند بر نتیجة  امر تأثیر بگذارد، خبر به شمار میزهآگاهی تا
 (.150: 1393برای کسی حائز اهمیت باشد )رمضانی، 

رو انتظار نگاری، فراهم آوردن اخبار و اطالعات برای شهروندان است از اینهدف اولیه روزنامه   
 & Kovach) کننداطالعات ارائه شده توجه رود که باالتر از هر چیزی به صحت می

Rosenstiel, 2007:17) اعتماد، دقیق و جامعی را ای، خبرهای قابلو با رعایت اصول حرفه
 & Kovach)آید ای پدید میعرضه کنند در واقع قدرت یک رسانه با رعایت این اصول حرفه

Rosenstiel, 2007: 11 .) 
 

 خبر جعلی   
پس ( Kershner, 2005)ه شد اگر خبر، گزارشی از یک رویداد واقعی است با توجه به آنچه گفت

« خبر جعلی»رو واژه خبر جعلی چه مفهومی دارد؟ خبر طبق قاعده بر صحت استوار است، از این
« 5تقلبی»، «4کپی»هایی مانند اغلب با واژه« جعلی»است، کلمه « 3ضد و نقیض»یک تناقض یا 

فرهنگ لغت آکسفورد لغت  (. ,.2018Tandoc & et al)شود جا میبهجا« 6غیرقابل اعتبار»و 
یکی (.  ,2019Oxford dictionary)کند معنا می« 7غیرواقعی؛ ساختگی و تقلبی»را به « جعلی»

« 8پذیریتحقیق»خبر کذب و »دهد: گونه ارائه میها، تعریف خبر جعلی را ایناز آخرین پژوهش
 :Allcott & Gentzkow, 2017)« شودساختن خواننده تولید میطور عمدی و برای گمراه که به

عنوان شود، یعنی در تالش است تا بهدر واقع خبر جعلی زیر روکشی از مشروعیت پنهان می (.213
گونه تعریف نیز با اشاره به گزاره یادشده خبر جعلی را این« مک گونال»خبر واقعی ظاهر شود. 

 

1. Reed Blake 

2. Edvin Haroldson 

3. Oxymoron 

4. Copy 

5. Counterfeit 

6. Unreliable 

7. Not genuine; Imitation or Counterfeit 

8. Verifiable 
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است که باهدف فریب دادن و گمراه کردن دیگران تولید و منتشر خبر جعلی اطالعاتی »کند: می
شود، این اطالعات در پی آن است تا باورهای غلطی را به مخاطبان عرضه کند و در باورهای می

 «شوندکننده در قالب خبر واقعی دیده میدرست قبلی آنان تردید ایجاد کند. این اطالعات گمراه
(2017:203 .) 
 

 طالعات انواع ا     

نیاز داریم.  « 2اطالعات مخرب»و « 1اطالعات»برای درک بهتر خبر جعلی به تعریف اصطالحات 
اطالعات »و « 4کنندهاطالعات گمراه»، «3اطالعات غلط»اطالعات مخرب خود از سه دسته 

مطابق با تعریف لغت نامه آکسفورد،  (. ,2013Karlova & Fisher)شود تشکیل می« 5مضر
 ,Oxford Dictionary)شود واقعیاتی است که در خصوص کسی یا چیزی ارائه می اطالعات،

ای از مباحث مربوط به خبر جعلی، با مفاهیم اطالعات مخرب نیز از آنجا که بخش عمده(. 2019
های مختلف این دسته از اطالعات به تبیین این تر با گونهشود برای آشنایی بیشمرتبط می

  .(Wardle & Derakhshan, 2018)یم پردازاصطالحات می
 

 اطالعات غلط
کند معتقد است که درست است. اطالعاتی است که نادرست است، اما فردی که آن را منتشر می

 2017آوریل سال  20بروز یک حمله تروریستی در پاریس در روز  هایی از اطالعات غلط؛مثال
های ی فوری منتشر شود. کاربران رسانهعنوان خبرهاای شد تا اطالعات غلط زیادی بهسوژه

اجتماعی ناخواسته تعداد زیادی شایعه را در خصوص این حادثه منتشر کردند. افرادی که این نوع 
زای اقدام خود ندارند. در واقع آنها گرفتار گذارند غالباً درکی از تبعات آسیبمحتوا را به اشتراک می

اندازه کافی صحت اطالعاتی که به ند، اما قادر نیستند بهکنند مفید باششوند و سعی میشرایط می
. این همان موضوعی است که پیش از این هم اشاره شد؛ یعنی گذارند را بررسی کننداشتراک می

کند و این موضوع های جدید سرعت و گردش اطالعات بر کیفیت آنها غلبه پیدا میدر دوره رسانه
 شود. ها میدر این رسانهمنجر به تولید مستمر اطالعات غلط 

 

1. Information 

2. Malicious Information 

3. Misinformation 

4. Disinformation 

5. Mal-Information 
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 ایرسانه هایسازمانطور انحصاری در اختیار های پیش از اینکه انتشار اخبار و اطالعات بهدر دوره
بود و فرصت بیشتری برای تأمل در محتوای اخبار وجود داشت، کمتر با  و غالباً بزرگ ایحرفه

های رسمی برای عقب نماندن سانهمشکالتی چون تولید اطالعات غلط مواجه بودیم. اینک حتی ر
اند. آنها های غیررسمی در تولید و انتشار خبر، ناخواسته در یک میدان رقابتی گیر افتادهاز رسانه

بر اینکه باید سرعت تولیدات خود را افزایش دهند الزم است صحت و درستی مطالب منتشر عالوه
های رسمی و تواند تمایز اصلی رسانهشده را نیز مورد توجه جدی قرار دهند. این موضوع می

ای جدید برای های جدید باشد. انتشار اطالعات غلط در جوامع وظیفهغیررسمی در دوره رسانه
طوری که آنها باید از این پس دو وظیفه ای خبر بوجود آورده است بهمتصدیان رسمی و حرفه

قبال تصحیح و مقابله با انتشار اطالعات  ای خود را دربرای خود درنظر بگیرند: اوالً سازمان رسانه
غلط باز طراحی کنند و ثانیاً به تبع آن سازمان خود را در برابر خبرهای جعلی و اطالعات غلطی 

شود، دارای های اجتماعی منتشر میهای مختلف رسانهخصوص در پلتفرمکه در سطح جامعه به
 مسئولیت اجتماعی برای مقابله بدانند.

 

 کنندهگمراهاطالعات   
گونه از اطالعات دروغینی است که منتشرکننده از دروغ بودن اطالعات آگاه است. در واقع این 

های روشنگرانه اند. برای فهم بهتر این اصطالح برخی از مثالهای عامدانهاطالعات، شامل دروغ
، ایجاد یک نسخه گرانه در انتخابات ریاست جمهوری فرانسهیکی از اقدامات حیله آوریم؛را می

کرد امانوئل مکرون با یک مقاله دروغین بود که ادعا می« 1لسویر»پیچیده جعلی از روزنامه بلژیکی 
 ,CrossCheck)شود نامزد ریاست جمهوری فرانسه توسط عربستان سعودی تأمین مالی می

2017a.) ود که او در جزیره دروغ ادعا کرده بصورت آنالین بود که بهمثال دیگر انتشار اسنادی به
ای کنندهو در نهایت، اطالعات گمراه (.CrossCheck, 2017b)باهاماس یک حساب بانکی دارد 

ها زمان هشتگطور همهم بهبههای متصلمنتشر شد که در آن شبکه« حمالت توییتری»از طریق 
 .منتشر کردندهای یکسانی را برای گسترش شایعات در مورد زندگی شخصی این کاندیدا و پیام

 

 اطالعات مضر

دسته سومی از اطالعات وجود دارند که بر واقعیت استوارند ولی با بازتنظیم اطالعات موجود یا 
تأکید بر برخی اطالعات محرمانه یا خصوصی برای آسیب رساندن به یک فرد، سازمان یا کشور 

 

1. Le Soir 
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نگاری ای و اخالقی روزنامهحرفهگیرند. در واقع این دسته از اطالعات قواعد مورداستفاده قرار می
ای به حریم را زیر پا گذارده و برای مثال بدون دلیل و وجود توجیهات مبتنی بر اخالق حرفه

دهد یعنی عکاسان رخ می« 1هاپاپاراتزی»کنند، این اقدامات بعضاً توسط خصوصی افراد ورود می
یک  کنند.عکس یا خبر تهیه مییا خبرنگارانی که با سماجت از زندگی خصوصی افراد مشهور 

های امانوئل مکرون درست قبل از توجه از اطالعات مضر زمانی رخ داد که ایمیلنمونه قابل
وجود، انتشار ها واقعی در نظر گرفته شدند. با اینماه مه منتشر شد. این ایمیل 7گیری در رأی

ای طرحی شده گونهیری، بهگهم بالفاصله قبل از رأیاطالعات خصوصی در حوزه عمومی، آن
 (.CrossCheck, 2017b)بود تا بیشترین آسیب را به کمپین انتخاباتی مکرون وارد کند 

باوجود تمایز یادشده، عواقب ناشی از هرکدام از مفاهیم یادشده بر محیط اطالعاتی و جامعه   
یبی از این سه بر این در برخی از موارد خاص ممکن است ترکممکن است مشابه باشد. عالوه

تر عنوان بخشی از یک استراتژی وسیعکه از اقدام یک فرد خاص بهطوریمفهوم عارض شود. به
اختالل »هایی از نمونه 2017اطالعاتی استفاده شود. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال 

 .( ,2018Wardle & Derakhshan)دهد هر سه گونه یادشده را نشان می« 2اطالعاتی
       

 نظریه جنگ روانی       

دائم تغییراتی در تعریف  طوربهدر منابع مختلف معانی متنوعی برای جنگ روانی مطرح شده که 
ی شامل نشر خبر، به روش بلندمدتاعمال ». برای مثال صالح نصر، جنگ روانی را دهدیمآن رخ 

ارجی دولت و باال بردن شهرت مستمر و با استفاده از وسایل مختلف و با هدف کمک به سیاست خ
( وی در تعریف دیگری که به 85: 1380)نصر، داندیم« ی به دوستی و تأییدابیدستو اعتبار آن و 

ریزی شده از جنگ روانی، استفاده برنامه»نقل از وزارت جنگ امریکا مطرح کرده آورده است 
منظور تأثیرگذاری دولتهاست که بهای از های ارتباطی توسط یک دولت یا مجموعهتبلیغات و فعالیت

گیرد، طرف صورت میهای دوست، دشمن یا بیها و رفتار گروهگیریبر نظرها، احساسات، موضع
« های مزبور و اهداف آنها کمک کندهای دولت یا دولتای که به تحقق سیاستگونهبه

دی از مفهوم جنگ روانی علیه منتعاریف مختلف بر آن اجماع دارند بهره آنچه(. اما 84: 1380)نصر،
ها و باورهای جامعه هدف است. فراگیر بودن و مصرف باالی اخبار در جوامع گیرینظرات، موضع

از یک سو و ارزان بودن تولید و اثرگذاری باالی آن از سوی دیگر، خبر جعلی را به یکی از ابزارهای 

 

1. Paparazzi 

2. Information Disorder 
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ارگیری این ابزار اعتقادات و باورهای مهم جنگ روانی تبدیل کرده است. طراحان جنگ روانی با بک
دهند و محاسبات مردم و مسئوالن آن جامعه را به نفع خویش جامعه مورد نظرشان را هدف قرار می

 دهند. تغییر می

   ایشبکه جامعه ۀنظری     
 ای فزاینده روابط خود را درگونهتوان شکلی از جامعه تعریف کرد که بهرا می« 1ایجامعه شبکه»

های اجتماعی ارتباطات تدریج جایگزین شبکههایی که بهدهد؛ شبکهای سامان میهای رسانهشبکه
ای های اجتماعی و رسانهکنند. این بدان معنی است که شبکهشوند یا آنها را تکمیل میرودررو می

 هستند مدرن جامعه مهم بسیار «ساختارهای» اصلی و« دهیشیوه سازمان»در حال شکل دادن به 
جامعه »را بر « ایجامعه شبکه»بسیاری از نویسندگان، اصطالح (. 24 :1384 دایک، ون)

از این دسته هستند؛ اگر « 4مانوئل کاستلز»و « 3جان ون دایک»دهند که ترجیح می« 2اطالعاتی
کنند. در مفهوم جامعه اطالعاتی آنچه مورد تأکید است چه از مفهوم جامعه اطالعاتی غفلت نمی

سوی تغییر اشکال ای، توجه بهها و فرایندهاست. اما در مفهوم جامعه شبکهفعالیت« جوهره»غییر ت
 (. 336: 1396زاده، های این جوامع است )مهدیدهی و زیرساختسازمان

خبر جعلی به سبب قالب خبری آن و نیاز آن به انتشار سریع و گسترده در سطح جامعه محصول 
ها های اجتماعی از طریق دوستان، خانواده و همفکران و گروهاربران رسانهای است و کجامعه شبکه

 دهند.هایی که در آن عضویت دارند، خبرهای جعلی را دریافت، مصرف و بازنشر میو کانال
 

 پژوهش روش. 3

ای از مصاحبه عمیق نیز بر مطالعه کتابخانههای کیفی است و عالوهاین پژوهش، از نوع پژوهش
ها استفاده شده است. به این صورت که پس از انجام مطالعات وان ابزار اصلی گردآوری دادهبه عن

بندی سؤاالت متناسب با اهداف پژوهش ( دسته1ای نسبت به اجرای مراحل مصاحبه یعنی کتابخانه
ها ( کدگذاری داده4( مستندسازی و 3( مرحله ثبت و تحلیل، 2و مراجعه حضوری به نمونه پژوهش، 

آمده و ارتباط دهی بین مقوالت حاصله از طریق روش تحلیل مضمون اقدام دستو اطالعات به
 شد. 

 

1. Network Society 

2. Information Society 

3. Jan Van Dijk  
4. Manuel Castells 
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شده توسط های ضبطمراحل انجام روش تحلیل مضمون نیز به این صورت بود که؛ الف( مصاحبه
ها، مصاحبه محتواهای با مستمر پژوهشگران شنیده و پیاده گردید. ب( پس از بازخوانی و درگیری

جداشده و برای هر « 1مکس کیودا»افزار ها با استفاده از نرمهای مهم و کلیدی متن مصاحبهملهج
آمده با یکدیگر مقایسه و د( با دستهای بهها و عبارتجمله عنوانی در نظر گرفته شد، ج( جمله

بندی شدند. ها استخراج و طبقهها و هـ( از ترکیب آنها مقولهبندی آنها، ابتدا زیر مقولهدسته
اعتنا و دارای ارتباط ها تمامی جمالتی که ما را به یافتن مضامین قابلترتیب با انجام بررسیبدین

 بندی و در جداول مربوط ارائه شدند.کند استخراج و سپس دستهراهنمایی می
ها از تحلیل مضمون و از های حاصل از مصاحبهوتحلیل دادهچنانچه اشاره شد برای تجزیه

ایم. تحلیل مضمون، های مختلف تحلیل مضمون از تکنیک شبکه مضامین بهره بردهان تکنیکمی
های کیفی است. این روش، فرایندی روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده

هایی غنی و تفصیلی تبدیل های پراکنده و متنوع را به دادههای متنی است و دادهبرای تحلیل داده
طور کلی، تحلیل مضمون، روشی است برای: الف( دیدن . به(Braun & Clarke, 2006)کند یم

متن؛ ب( برداشت و درک مناسب از اطالعات ظاهراً نامرتبط؛ ج( تحلیل اطالعات کیفی؛ د( مشاهده 
. شبکه مضامین (Boyatzis, 1998: 4)مند شخص، تعامل، گروه، موقعیت، سازمان یا فرهنگ نظام

کند اند در واقع آنچه شبکه مضامین عرضه میتوسعه داده 2001در سال « 2استرلینگ -تراید آ»را 
دهنده و روش نمایش است. شبکه مضامین، بر اساس  مثابه اصل سازمانای شبیه تارنما بهنقشه

روندی مشخص، مضامین پایه )کدها و نکات کلیدی متن(، مضامین سازمان دهنده )مضامین 
از ترکیب و تلخیص مضامین پایه( و مضامین فراگیر )مضامین عالی دربرگیرنده اصول آمده دستبه

ای شبیه شبکه صورت نقشهکند؛ سپس این مضامین بهمند میمثابه کل( را نظامحاکم بر متن به
شود تارنما، رسم و مضامین برجسته هر یک از این سه سطح همراه با روابط میان آنها نشان داده می

 (.159-170: 1390ی جعفری و همکاران، )عابد
 رو نیز شامل کلیه: پژوهش پشتیبان مقاله پیش مورد بررسیجامعه 

   ؛الف( مدیران محتوایی و سردبیران حوزه خبر سازمان صداوسیما
  ؛ب( کارشناسان و اساتید رسانه و ارتباطات )متخصص در حوزه خبر و فضای مجازی(

 

1. MAXQDA 

2. Attride-Stirling 
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های )خبرگزاری های کشورها و روزنامهران مسئول خبرگزاریج( خبرنگاران، سردبیران و مدی
 ـ مهم کشور نظیر خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر، خبرگزاری دانشجو، خبرگزاری صداوسیما

های مهم کشور نظیر روزنامه کیهان، روزنامه شرق، روزنامه سازندگی، صبح نو، جوان، روزنامه
ای است. این انتخاب به دلیل موضوع پژوهش و ت حرفهشرط ده سال فعالیوطن امروز و ...( به

درگیری مستقیم افراد یاد شده با حوزه خبر و خبررسانی است و تالش شد از افرادی که در حوزه 
 خبر دارای آثارتألیفی یا نظر، عقیده و تجربه هستند استفاده گردد.

برداری های نمونهکه از روشگیری هدفمند در این پژوهش برای انتخاب نمونه، از نمونه      
رود، های کیفی بکار میگیری هدفمند که در پژوهشغیراحتمالی است استفاده شد. مفهوم نمونه

توانند در فهم کند که میرو انتخاب میبه این معناست که پژوهشگر افراد و مکان مطالعه را از این
راد مصاحبه شونده معیارهایی چون مسئله پژوهش مؤثر باشند. در این پژوهش برای شناسایی اف

های اجتماعی، خبر و ارتباطات مدنظر قرار داشتن علم و تجربه و شناخت کافی در زمینه شبکه
گیری تا سر حد نیل به کفایت نظری ادامه یافت. معیار قضاوت در مورد زمان متوقف گرفت و نمونه

و انجام مصاحبه تا زمانی ادامه دارد که برداری برداری، اشباع نظری است؛ یعنی نمونهکردن نمونه
ای به اجزای تشکیل دهنده نظریه بیفزایند. در این پژوهش با کنندهنمونه بعدی، مطالب تکمیل

 ها کفایت نظری حاصل شد.مصاحبه و گردآوری و مطالعه تمامی مصاحبه 18استفاده از 
 

 های پژوهشیافته. 4

های حاصل از مصاحبه و و بررسی و تحلیل کیفی دادهعضو نمونه  18از طریق مصاحبه عمیق با 
یافته و مضمون سازمان 4از « ماهیت و چیستی خبر جعلی»ای، مضمون فراگیر مطالعات کتابخانه

 اند: آورده شده 1بندی در قالب جدول شماره شد. این مضامین پس از دسته مضمون پایه تشکیل 32
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 ای ماهیت و چیستی خبر جعلیته و نیز مضامین پایهیاف. مضامین فراگیر، سازمان1جدول 

 مقوله کلی

 )مضامین فراگیر(

 مقوله جزئی

 یافته()مضامین سازمان
 مضامین پایه

ماهیت و چیستی خبر 
 جعلی

 تشابه با خبر

 دارا بودن عناصر خبری

 های خبریدارا بودن ارزش

 دارا بودن کاربردهایی مشابه کاربردهای خبر واقعی

 دارا بودن قالب و فرمت خبری

 داشتن اتاق فکر )سازمانی بودن فرایند تولید خبر(

 ای بودن تولیدکنندگانحرفه

 ایهای متنوع رسانهارائه در قالب

 سازی خبری در سطح جامعهقابلیت برجسته

 تمایز با خبر

 گزارشی عینی و واقعی نیست
 سازی گزارش عینی و واقعی()شبیه

های عمدتاً مولود گسترش استفاده از اینترنت، رسانه
 های موبایلیاجتماعی و رسانه

 های غیررسمیمولود گسترش رسانه

 مغرضانه و عامدانه بودن

دارا بودن هدف عمدتاً تخریبی سیاسی و مالی به جای 
 اهداف سازنده

 اهداف خبر جعلی

 فریبیعوام

 یاایجاد جنگ روانی و رسانه

 های رسمی های سازماناعتبار ساختن گزارشبی

 تالش برای ایجاد اضطراب عمومی تا شورش اجتماعی

های های صحیح مردم در زمانایجاد انحراف در انتخاب
انتخابات و ... با ایجاد تغییر در نظام محاسباتی مردم، 

 نخبگان و حاکمان

 ی، ایدئولوژیک(تأمین منافع تولیدکنندگان )مالی، سیاس
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جعلی خبر چیستی و ماهیت ایپایه مضامین نیز و یافتهسازمان فراگیر، مضامین. 1 جدولادامه   

 مقوله کلی

)مضامین 

 فراگیر(

 مقوله جزئی

 یافته()مضامین سازمان
 مضامین پایه

 
 
 

ماهیت و 
چیستی خبر 

 جعلی

 

 پیامدهای خبر جعلی

 مردم باالبردن احتمال تغییر نظام محاسباتی

 باالبردن احتمال تغییر نظام محاسباتی نخبگان

 باالبردن احتمال تغییر نظام محاسباتی حاکمان

گیری مبتنی بر اطالعات غلط در جامعه و باالبردن احتمال تصمیم
 های عمومیعرصه

به مخاطره انداختن روان عمومی جامعه، ایجاد هیجان عمومی، اضطراب 
 جتماعی، شورش تا انقالب اجتماعیاجتماعی، بحران ا

به مخاطره انداختن امنیت ملی با ایجاد اختالل و غیرعقالنی کردن  
 فرایندهای معمول اداره جامعه

 های اداره کشوروری و افزایش هزینهپایین آوردن بهره

 پایه و اساس و احساسیطرح نظرات غیرعلمی، غیرکارشناسی، بی

 می و توجه نخبگان و حاکمان از مسائل اصلیانحراف افکار عمو

 به حاشیه راندن نخبگان مؤثر برای اداره بهینه کشور یا سازمان

 هاها و خرده سلبریتیسازی سلبریتیبرجسته

های مؤثر برای اداره بهینه کشور یا سازمان در میان تخریب شخصیت
 نخبگان و حاکمان

 هازدایی از حکومتمشروعیت

ای های حرفهای )ولو رسانههای حرفهزدایی از رسانهمشروعیت
 اپوزیسیون(

 تشدید اختالفات سیاسی، قومی، صنفی و مذهبی

ای منجر به ارائه تعریف خبر جعلی در دو مضمون شوندگان و مطالعه کتابخانههای مصاحبهپاسخ    
های خبر جعلی نیز در دو مضمون . ویژگیگردید« تمایز با خبر»و « تشابه با خبر»یافته سازمان
 قرار گرفتند.« پیامدهای خبر جعلی»و « اهداف خبر جعلی»یافته سازمان

 تشابه خبر جعلی با خبر

شونده بر این باورند که خبر جعلی در قالب و فرمی مشابه قالب و فرم اساتید و کارشناسان مصاحبه
ای گونهها و کاربردهای مرسوم اخبار واقعی را دارد بهشود و عناصر، ارزشتولید خبر واقعی ارائه می



 های دیداری و شنیداریرسانهعلمی فصلنامه  ║ 76

║
 
 

 
ال

س
 

13
رۀ 

ما
 ش

،
31

  ،
ییز

پا
 

13
98

 

صورت ایجاد دستور کار خبری در سطح که تا زمان برمال نشدن ماهیت آن، اثرات خودش را به
شوندگان در این جامعه و برجسته کردن برخی موضوعات و مسائل به دنبال دارد. یکی از مصاحبه

لی همچون غذایی خوش رنگ و لعاب است که با مواد اولیه خبر جع»دهد: راستا مثالی را ارائه می
ای کند و هر کسی دوست دارد که هر چه زودتر لقمهربایی میفاسدی پخته شده است، ظاهرش دل

یکی دیگر از « از آن را بخورد ولی بعد از خوردن چیزی جز مسمویت به همراه ندارد.
لی مثل یک اسکناس جعلی است که شهروندان خبر جع»کند: شوندگان به مثالی اشاره میمصاحبه

هایی خاص قابل تشخیص است. با این اسکناس جعلی قابلیت تشخیص آن را ندارند ولی با دستگاه
شود خرید و فروش کرد دقیقاً به همان شکل با خبر شناسند میاز آن جهت که مردم آن را نمی

ای و ر این باورند که اتاق فکری حرفهشوندگان بمصاحبه« سازی خبری کرد.شود جریانجعلی می
ای و خبره سازمان یافته در پس تولید خبر جعلی است و این اتاق فکر که متشکل از افراد حرفه

کنند که یک خبر جعلی به چه شکلی به مخاطب عرضه شود مثالً شکل عرضه هستند، انتخاب می
است تا اثرگذاری « 1مدارمردم»صورت بهای و بعضاً های متنوع رسانهتواند قالبیک خبر جعلی می

خبر جعلی باید مثل خبر واقعی »شوندگان گفت: بیشتری بر مخاطبان داشته باشد. یکی از مصاحبه
ساخته شود تا مورد پذیرش مخاطبان قرار گیرد و توجه آنها را به خود جلب کند. خبر جعلی، بعضاً 

شود تا پرداخته میو ای ساخته عمدی غیرحرفه شوند و بعضاً به شکلپرداخته میو  خوب ساخته
برداری با گوشی تلفن همراه از یک مشخص نشود به شکل سازمانی تولید شده است، مثل فیلم

  وی معتقد است، مقابله با خبرهای جعلی خوش ساخت، دشوارتر است.«. رویداد
 

 تمایز خبر جعلی با خبر
ف مرسوم خبر واقعی، گزارشی عینی و دقیق از واقعیت شوندگان خبر جعلی را برخالف تعریمصاحبه

شود. آنها همچنین خبر دانند و معتقدند این نوع خبر، مغرضانه و عامدانه تولید و منتشر مینمی
دانند حال آنکه خبرهای واقعی از های اجتماعی و غیررسمی میجعلی را عمدتاً محصول رسانه

های خبری تلویزیونی و رادیویی و سمی همچون شبکههای رگذشته تاکنون عمدتاً توسط رسانه
 شد. ها تهیه و تولید میمطبوعات و خبرگزاری

 

 خوشایند مردم باشد. ای تنظیم شوند کهگونهای آن نشوند و بهای که مخاطبان متوجه تولید سازمانی و حرفهگونه. یعنی به1
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 اهداف خبر جعلی

شوندگان تولید خبر جعلی را هدفمند دانسته و بر این باورند که این نوع از خبر با مصاحبه
اعتبار ساختن بی ای در منطقه موردنظر وبه دنبال ایجاد جنگ روانی و رسانه« 1فریبیعوام»

های رسمی هستند. در واقع خبر جعلی با هدف تأمین منافع تولیدکنندگان که های سازمانگزارش
شوند. یکی از تواند مالی، سیاسی یا ایدئولوژیک یا ترکیبی از اینها باشد تولید و منتشر میمی

خارجی وصل نیستند های همه خبرهای جعلی به سرویس»شوندگان بر این باور است که: مصاحبه
یکی « ممکن است شخصی در داخل کشور باشد و منافعش در این باشد که خبر جعلی منتشر کند.

خبر کاالیی است که دارد از حالت »شوندگان در خصوص اهداف خبر جعلی گفت: دیگر از مصاحبه
مستند یا فیلم به  ای رسمی[ خارج می شود. مثالً این کار را باهای حرفهسازمانی ]تولید در سازمان

تواند تغییر نگرش ایجاد توان انجام داد. خبر میدلیل گران بودن تولید و کم مصرف بودن آن نمی
فروشی. خبر را اگر تولید شود مثل یخکند و کاالی مهمی است در عین اینکه زمانش زود تمام می

طور کلی تولیدکنندگان ممکن است گذرد. بهکنند یا زمان آن مینکنید، افراد دیگری آن را تولید می
 «اهداف بلند یا کوتاه مدت داشته باشند.

 

 پیامدهای خبر جعلی

های مختلف رو کشورها و سازمانخبر جعلی پیامدهای مهمی را برای جوامع به دنبال دارد از همین
وضوع معتقدند شوندگان با تأیید این مبه دنبال راهکارهایی برای مقابله با این پدیده هستند. مصاحبه

اشتباه انداختن آنان در کننده به مردم باعث بهکه خبر جعلی با ارائه اطالعات غلط و گمراه
رو شود و ازاینهای عمومی میهای ملی مهمی همچون انتخابات و رفراندومگیریتصمیم

ندگان شوکند. در همین راستا یکی از مصاحبهساالری را با بحران مواجه میدموکراسی و مردم
فرض کنید شب انتخابات یک خبر جعلی منتشر بشود این خبر ممکن است وضعیت »گفت: 

آنها همچنین طرح خبر جعلی در جوامع را « انتخابات را به نفع شخص و گروهی خاص تغییر دهد.
گیری دوران پساحقیقت و به حاشیه راندن نخبگان و کارشناسان برای اداره از علل اصلی شکل

عنوان مولودان این دوران و ها بهها و خرده سلبریتیسازی سلبریتییا سازمان، برجسته بهینه کشور
دانند. پایه و اساس، هیجانی و احساسی در جوامع میطرح نظرات غیرعلمی، غیرکارشناسی، بی

 

های . اغوای مردم از طریق مواعید و شعارهای فریبنده و دروغین است و عوام فریب کسی است که با ادعا و دروغ و وعده1
: 1340کند مردم را به سوی خود بکشد و موافقت و پشتیبانی آنان را جلب کند )روزبه، پایه و اساس با تحریف حقایق سعی میبی

115.) 
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های اشتباه منجر به حاشیه رفتن نخبگان برخی از سیاست»شوندگان معتقد است: یکی از مصاحبه
های غیر سیاسی در جهان و ایران شد. خروجی این قضیه ناسان سیاسی و طرح سلبریتیو کارش

های غیرسیاسی و تنزل جایگاه کارشناسی در سطح باعث چرخش ذائقه مردم به سمت سلبریتی
گذاری در ایران، آزاد بودن یکی از اشتباهات سیاست»وی در ادامه گفت: « جوامع گردیده است.

ای متن محور بود به همین دلیل اساتید دانشگاه دسازی تلگرام بود. تلگرام رسانهاینستاگرام و مسدو
-ای تصویرمحور است میداننظران بیشتر در آن مطرح بودند ولی در اینستاگرام که رسانهو صاحب

هاست لذا این سیاست غلط منجر به چرخش ذائقه مردم از ها و خرده سلبریتیداری با سلبریتی
 «ها شد.مت خرده سلبریتینخبگان به س

شونده همچنین تولید و گسترش خبر جعلی را باعث باالبردن اساتید و کارشناسان مصاحبه
ها با ایجاد احتمال تغییر در نظام محاسباتی مردم، نخبگان و حاکمان و مشروعیت زدایی از حکومت

شور یا سازمان، تشدید های مؤثر برای ادارۀ بهینه کشکاف بین مردم و مسئوالن، تخریب شخصیت
اختالفات سیاسی، قومی و مذهبی، انحراف افکار عمومی از مسائل اصلی به حواشی، القای 

ومرج و ولنگاری در جامعه برای کاهش امید به اصالح و موفقیت و در نهایت عاملی برای به هرج
ورش و حتی مخاطره انداختن روان عمومی جامعه، ایجاد هیجان عمومی، اضطراب اجتماعی و ش

وقتی در مورد چیزی شبهه »شوندگان گفت: دانند. یکی از مصاحبهبستر ایجاد انقالب اجتماعی می
ماند. فلسفه گناه بودن غیبت ایجاد شود ولو اینکه آن شبهه نیز از بین برود، اثر آن شبهه باقی می

ر خبر جعلی نیز کند، دو تهمت همین است چرا که ذهنیت افراد را نسبت به همدیگر خراب می
 « وضع به همین ترتیب است.
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 هاخالصه یافته

را در قالب « ماهیت و چیستی خبر جعلی»های حاصل از مضمون فراگیر داده 1در نمودار 
 ایم.یافته و پایه نام برده و ارتباط آنها با یکدیگر را نشان دادهمضامین سازمان

 

 
 «ماهیت و چیستی خبر جعلی»ته و پایه یاف. شبکه مضامین فراگیر، سازمان1نمودار 
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 گیریبحث و نتیجه. 5

طور کلی اهداف تولید خبر جعلی اکتشاف شده در تحقیق یعنی هدفمند بودن، عوام فریبی، به
های رسمی و تأمین منافع مالی، سیاسی و ایدئولوژیک ها و سازماناعتبارساختن گزارش رسانهبی

با نظریه جنگ روانی استفاده شده در تحقیق است. نظریه جنگ  تولیدکنندگان به نوعی قابل تحلیل
ها و رفتار ریزی شده و به منظور تغییر نظرها، احساسات، موضع گیریروانی تأثیرگذاری را برنامه

ها باید هدف خبر داند. با توجه به این یافتههای مدنظر میهای مرجع به منظور تحقق سیاستگروه
نست که در دنیای امروز با ارائه اطالعات مخدوش علیه عقاید و باورهای جعلی را جنگ روانی دا

 کند.اقدام می اعضای جامعه
تشابه خبر جعلی با خبر طبق نتایج این تحقیق قابل توجه است یعنی خبر جعلی دارای تمام     

ر و ای بودن، قالب خبری، اتاق فکهای خبری، حرفههای خبر یعنی عناصر خبری، ارزشویژگی
ای نیست و در قابلیت جریان سازی است به نوعی که تشخیص خبرجعلی از خبر واقعی کار ساده

بعضی مواقع دیده شده که نه تنها عامه مردم بلکه برخی نخبگان هم گرفتار تأثیرات خبر جعلی 
ی و کاربران، خبر جعلی را به دلیل شباهت آن با خبر واقعکه در بیشتر موارد طوری اند، بهشده

ها با خبر واقعی رسد این شباهتدهند. به نظر میغفلتشان از جعلی بودن آن با قاطعیت باز نشر می
کنندگان و توان با  نظریه جنگ روانی و از طرف دریافترا از طرف تولیدکنندگان خبر جعلی می

أثیرگذاری بر ای تحلیل کرد. طبق نظریه جنگ روانی برای تانتشاردهندگان با  نظریه جامعه شبکه
محاسبات مردم و نخبگان جامعه ابزاری مورد نیاز است. بنابراین، طبق نتایج این تحقیق، خبر جعلی 

ها با خبر واقعی ابزار مناسبی برای جنگ روانی است. برای ها و شباهتبا داشتن این ویژگی
 ایظریه جامعه شبکهکنندگان و نشردهندگان خبر جعلی باید از نساز و کار فعالیت دریافتتحلیل

ی باعث شده است که اعضای اشبکهکمک گرفت بر این اساس قرار گرفتن کاربران در جامعه 
 یجتدربه هااین شبکهد؛ ندهای سامان های رسانهفزاینده روابط خود را در شبکه یاگونهبهجامعه 

ای، های جامعه شبکهیژگیاند. لذا بر اساس وشدهرو درهای اجتماعی ارتباطات روجایگزین شبکه
کاربران، خبر جعلی را به دلیل شباهت آن با خبر واقعی و غفلتشان از جعلی بودن آن با قاطعیت 

 دهند.دریافت و بازنشر می
تمایز خبر جعلی با خبر واقعی طبق مضامین به دست آمده در تحقیق عمدتاً در پنج محور قرار      

ودن، مغرضانه و عامدانه بودن، تأثیر تخریبی و مضر بودن این دارد که چهار مضمون آن شبه خبر ب
ریزی شده جنگ روانی، استفاده برنامهدهد زیرا پدیده را مناسب و مترادف با جنگ روانی نشان می
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تواند این پدیده را به های ارتباطی است که دقیقاً این تمایزات با خبر واقعی میاز تبلیغات و فعالیت
ی تعریف کند زیرا فراگیر بودن و مصرف باالی اخبار در جوامع از یک سو و ارزان عنوان جنگ روان

بودن تولید و اثرگذاری باالی آن از سوی دیگر، خبر جعلی را به یکی از ابزارهای مهم جنگ روانی 
تبدیل کرده است. طراحان جنگ روانی با بکارگیری این ابزار اعتقادات و باورهای جامعه مورد 

دهند و محاسبات مردم و مسئوالن آن جامعه را به نفع خویش تغییر ا هدف قرار مینظرشان ر
های تلفن همراه های اجتماعی و رسانهدهند. اما مضمون تولد خبر جعلی در عصر اینترنت، رسانهمی

های اجتماعی ای است. زیرا  خبر جعلی غالباً محصول رسانهتأییدکننده نتایج نظریه جامعه شبکه
آنکه خبر واقعی از گذشته تاکنون  ای است حالطور کلی جامعه شبکههای غیررسمی( و بهنه)رسا

ها های خبری رادیویی و تلویزیونی و مطبوعات و خبرگزاریهای رسمی همچون شبکهتوسط رسانه
ای فرصتی برای گسترش شد. اما ویژگی انتشار سریع و گسترده در جامعه شبکهتهیه و تولید می

های اجتماعی را ع خبرهای جعلی توسط کاربران است تا  این محصول تقلبی عصر رسانهتوزی
 دهند.دریافت، مصرف و بازنشر 

رو کشورها و بر این خبر جعلی پیامدهای مهمی را برای جوامع به دنبال دارد از همینعالوه     
هستند. درواقع خبر جعلی با های مختلف به دنبال راهکارهایی برای مقابله با این پدیده سازمان

اشتباه افتادن آنها در کننده به مردم، باعث افزایش احتمال بهارائه اطالعات غلط و گمراه
رو دموکراسی و شود و ازاینهای عمومی میهای مهمی همچون انتخابات و رفراندومگیریتصمیم

توان در انتخابات ریاست می هایی از این راساالری را با بحران مواجه کرده است. نمونهمردم
فرانسه، رفراندوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و ...  2017امریکا، انتخابات  2016جمهوری سال 

( مبنی بر اثر سوء خبر جعلی بر آرای 2017های مک گونال )مشاهده کرد، این مهم مؤید یافته
نیز تأکید دارد، طرح خبر جعلی  ( در پژوهش خود2018) نیک روچلینطور که عمومی است. همان

گیری دوران پساحقیقت و به حاشیه راندن نخبگان و کارشناسان، در جوامع از علل اصلی شکل
عنوان مولودان این دوران و طرح نظرات ها بهها و خرده سلبریتیسازی سلبریتیبرجسته

ید و گسترش خبر جعلی پایه و اساس و احساسی در جوامع است. تولغیرکارشناسی، غیرمنطقی، بی
زدایی همچنین احتمال تغییر در نظام محاسباتی مردم و مسئوالن را باال برده و منجر به مشروعیت

ها، تشدید اختالفات ها و شخصیتها با ایجاد شکاف بین مردم و مسئوالن، ترور چهرهاز حکومت
ومرج و ی، القای هرجسیاسی، قومی و مذهبی، انحراف افکار عمومی از مسائل اصلی به حواش

ولنگاری در جامعه و درنهایت عاملی برای به مخاطره انداختن روان عمومی جامعه و امنیّت ملّی 
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شود. تمام مضامین به دست آمده در خصوص پیامدهای خبر جعلی در این تحقیق با دو کلیدواژه می
های غیرنظامی( و ی )شیوههای نرم افزارنظریه جنگ روانی قابل تأیید است که استفاده از شیوه

اند شود. طبق این نظریه متخصصان جنگ روانی در تالشتأثیرگذاری بر افکار عمومی را شامل می
ها، زبان، تصویر و ... بر ذهن مخاطبان تأثیر گذاشته، افکار عمومی را بدون رویارویی از طریق واژه

ن اساس خبر جعلی یکی از بهترین  مستقیم و توسل به شیوه نظامی با خود همراه سازند. بر ای
 ابزارهای نوپدید برای تحقق اهداف یادشده در جنگ روانی است.

( بر این باورند که تاکنون تعریف روشنی از خبر جعلی ارائه نشده 2019و دیگران )« 1کواندت»    
رت دانیم که به صواطالعات مخربی میهای این مقاله خبر جعلی را است، ما بر اساس یافته

ای و سازمانی در پوشش خبرهای واقعی و در راستای ایجاد جنگ روانی و فریب افکار عمومی حرفه
 .  شوندهای غیررسمی تولید و منتشر میغالباً بر بستر رسانه

 شود:های این پژوهش پیشنهاد میبر اساس یافته
مقابله با خبر  یردر مس یگذارو قانون گرییمتنظ اتی برایاقدام گیری فضای آنالین کشور:تنظیم

صورت گیرد و از این طریق از تولید و چرخش اطالعات مخرب آنالین به  ی و تولیدکنندگان آنجعل
 خصوص خبرهای جعلی جلوگیری شود.

-برنامه یدتول طریقاز  سازی عمومی نسبت به پدیده خبر جعلی، اهداف و پیامدهای آن:آگاه

-کارگاه و هادوره ینارها،سم یبرگزار ی،آموزش هایو بولتن ، چاپ جزواتهای رادیویی و تلویزیونی

 ای کاربران اقدام شود.سواد رسانهمهارت و سطح  ی،آگاه یارتقا به یتخصص های
چنانچه پیشتر نیز اشاره شد، تولید خبر جعلی  های رسمی:ارتقای اعتماد عمومی و اعتبار رسانه

اصل  یترعاها با زد، بنابراین، الزم است این رسانهساهای رسمی را نیز متزلزل میجایگاه رسانه
 یمنابع و شواهد خبر یسازجامعه، شفاف یاطالعات یازهایبه هنگام به ن ییپاسخگو طرفی،یب

 یو اجتماع یاسیو نظرات س یقپوشش سال طورینو پوزش خواستن از مخاطبان و هم یحخود، تصح
  د.نخود گام بردار یارسانه اعتماد و اعتبار یارتقا یرمختلف جامعه در مس

  

 

1. Quandt 
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