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ماهیت چرندبافی



چرا باید در مورد چرندبافی بدانیم؟

.دارد«دادنفریب»درریشهوبودهاالیامقدیمازچرندبافی❖
.استداشتهوجودهموارهدادنفریبپدیدههاانساندرهموحیواناتدرهم❖
چرندویمکنفریبکاریدیگرموجوداتچندبرابرتوانیممی«فکرقدرت»و«زبانقدرت»ازاستفادهباانسانهاما❖

واکنشهایوبررسیرااوذهنیاحتماالتودهیمقرارمخاطبجایراخودمانراحتیبهمیتوانیمچونببافیم؛
!کنیمتنظیمرامناسب

چنانشمحصوالتازکهکوچهسربقالازکنند؛منتقلمابهراپیامیخواهندمیکهشدهچرندیاتیازپرمااطراف❖
کندقانعراتوتاگردمیکاربهراتوانشهمهکهدرسیمبحثفالنمعلمتابخریشویقانعتوکهکندمیتعریفی

میکلکوزدوهزارباکهانتخاباتیکاندیدایومجلسنمایندهفالنتابخری؛رااشآموزشیمحصوالتیاکتابهاکه
...وووشماسترایگرفتنشایستهکنداثباتتوبهخواهد



کنندهقانعوزائدجزئیاتازپوششیدردروغهاپیچاندن✓
.است«شفافسازیقابلغیرابهام»چرند✓
غیبترقصدبهارائهاشکالسایرودادهایتصاویرارقام،وآمارزبان،هرگونه✓

ندنترساوگیجیکردن،خستهحواسپرتی،طریقازمخاطبرویتأثیرگذاریو
منطقیانسجاموحقیقتبهآشکاربیتوجهیباهمراهاو،

:عناصر اصلی این تعریف

چرندبافی چیست؟

.چرندهیچتعهدیبهانتقالحقیقتندارد

چرندبافتالشمیکندتاواقعیترادر
.پشتنوعیحجابکالمیپنهانکند
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هدفگویندهمتقاعدکردنیاتأثیرگذاری
است،نههدایتمخاطببهسمتحقیقت



انواع چرندیات

چرندیات سنتی

چرندیات عصر 

جدید

.کنندمینبیاتکلفپریاولفاظانهادبیاتقالبدرراسنتیچرندبافی

تصوردقتتاگیردمیبهرهآماروعلوموریاضیاتزبانازعصرجدیدیاتچرند
مشکوکادعاهایبهدادهای،نمودارهایوارقاموآمارواعدادبا.کندایجاد

.دنکنمیشانتنمشروعیتلباسودهندمیفریبندهظاهری



چرندیات

چرندیات 
سنتی

چرندیات 
عصر جدید

راهحلهایکهاستاینماجمعیمأموریت:مثال
ولمغففرصتهایازتاکنیمعملیاتیرادوجانبه
.کنیمبهرهبرداریانسانیمنابعماندهی

گانمابنگاهکاریابیبرایجویند:بهعبارتدیگر
.مشاغلکاریابیهستیم

:عصرجدیدسنتیدرچرند

تحتچرندسنتیازبیننرفته،بلکه.مادرگذریم
الشعاعخیزشچرندیاتعصرجدیدقرارگرفته

.است

تنظیمارزنرخبراساسمابینالمللیصندوق:مثال
ه،گذشتسالهفتدرخود،باالیعملکردباشده،
.استداشتهدرآمدبازارمتعارفبازدهازبیش
زاتعدادچهشدهاند؟تنظیمچگونهسودهادقیقا

هچبهوبودندناموفقبازاردرشرکتصندوقهای
وجودصندوقیکفقطآیاراستا،ایندرمیزان؟
موفقسالنهازسالهفتعرضدرکهداشته
صندوقیکسال،هفتآنازیکهردریابوده
است؟داشتهوجودمجزا



مؤثر بودن چرندیات عصرجدید

چرندبافیهایعصرجدیدمیتوانندخیلیمؤثرباشند
زیرابسیاریازمااحساسمیکنیم

.یرانداریمصالحیتبهچالشکشیدناطالعاتکمّ
یایندقیقاهمانچیزیاستکهچرندبافانعصرجدیدرو

تکیوبرایمقابلهباآنانبایدآموخ.آنحساببازمیکنند
.چگونهمیتوانچنینگزارههاییرازیرسؤالبرد



ریشه چرندبافی

هبهدارد،برخیازچرندبافانعامدانفریبچرندبافیریشهدر
دنبالفریبودورکردنمخاطبازحقیقتهستندوبرخی

.دیگرازآنهااساسانسبتبهحقیقتبیتفاوتهستند

تمامعیارایناستکهحواسراهدفازچرندبافی
پرت،گیجیاگمراهکند؛اینیعنیفردچرندبافباید
مدلیذهنیازتأثیریکهاعمالاوبرذهنمخاطب

.میگذارندداشتهباشد



مهم ترین اصل در چرندبافی 

محل نوشتن متن دلخواه

چرندبافیدرمقایسهبا
ازبینبردنتأثیرآن،

.کمزحمتتراست

.نیازبههوشکمتریدارد

.سریعترگسترشمییابد

چرندبافی 
غالب 

می شود 
چون

مانرژیالزمبرایتکذیبیکچرند،چندبرابررانررژیالز»❖
.«برایتولیدآناست

.باطلپروازمیکندوحقلنگانلنگاندرپیآنمیآید❖



نصیحت یک فیلسوف یک قرن پیش

:فوردآکسدانشگاهاولیهایسالبهخطاباسمیتالکساندرجان
بعداآموخت،خواهیدتحصیلطولدرکهچیزهاییازیکهیچ»

ادیبهرااینفقطداشت،نخواهدبرایتانکاربردیکوچکترین
انیدبتوبایدکنید،کارهوشمندانهوسختاگرباشید،داشته
هااگرتنمن،نظربه.دهیدتشخیصمیبافد،چرندکسیوقتی
.«استآنهدفمهمتریننباشد،آموزشهدف

انتقادیتفکرهنرِتمرینوآموزش:پیام



..!ابایزید:عمروعاص
برایفرارازبدنامیتوطئه،بهمنبربرو

ومردمراواداربهدعاکن،
..!!!همهچیزرابهگردنخدامیاندازیم



!چرا کار چرندبافان می گیرد؟

یوسفاباذری،جامعهشناسایرانی،دربارهیسردمداران
:ژورنالیسمزردگفتهبود

درستاستکهاینهاچرندمیگویندولیجوریچرند»
.«!میگویندکهاینچرندگفتنشانجوابمیدهد

:فانلیاوریلنامبهایتالیایینویسیوبالگ

انیدنمیتوحتیکهببافدچرندقدرآنمیتوانداحمقیک
.باشیدداشتهراآنتکذیبتواناییتصور



فناوری و چرندبافی



فناوری در خدمت چرندبافی

دامکهرمجازیفضایبعدتروتصویری-صوتیهایرسانهبعداوچاپصنعتمانندنوینفناوریهایظهور
:کردندبرابرچندراچرندبافیانتشاروتولیدسرعت

:ظهور اینترنت باعث این تغییرات شد

تغییرنوع
اطالعاتی
کهتولید

کنیممی

نحوهاشتراک
گذاری
اطالعات

روشهای
دستیابی
بهاطالعات
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چرا چرندبافی در اینترنت بیشتر رواج دارد؟
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دراینترنتاقتصاد
دمیچرخکلیکخبریبا

دهدفناشرانازتولی
کلیکمحتوایسطحی،

استکردن

یک،رسانههایمبتنیبرکل
ررقابتتنگاتنگیبرس

دارندعناوین

برایبرندهشدندر
،رقابتتنگاتنگعناوین

جوابگوتهییجاحساسات
است

دقتاطالعاتوکیفیت
بهاندازهجلبتوجه

مهمنیستند

درمواجههباوسوسهیکلیک
هلههولههایذهنیکردن،

.برندهمیشوند

سعیمیکنندمطلبعناوین
رابپیچانندومحتوایخبر

.راافشانکنند

قادراطالعاتصادقانه
بهرقابتدراینبازار

.جدیدنیستند



چههواداریصفحاتیاپیجهافن
هوادارسازیودرهمراهسازیتاثیری
رند؟داسلبریتییاشخصیتیکبرای



جمالتانگیزشیوروانشناسیزرد
.«اگهتالشکنیبههرچیزیکهبخوایمیرسی»



دزدیدن توجه

گالیهفناوری،حوزهکارآفرینهَمِربَچِر،،جف2011سالدر
:میکندکه

چگونهکههستندفکرایندرمننسلمغزهایبهترین»
.«تاسفاجعهاین.کنندتبلیغاترویکلیکبهواداررامردم
وجهتدزدیدنوقففکریتواناینتمامکهاستاینمشکل

.میدهدهدرراماذهنیتوانومیشودماارزشمند
ادارهرااجتماعیرسانههایمحتوایکهالگوریتمهایی

منتقلکهپیامهاییبهآنها.هستندچرندبافمیکنند
ایبرکهراچیزیهروماتوجهفقط.نمیدهنداهمیتمیکنند
.میخواهندباشدمفیدآنجلب



انقش الگوریتم ه

قرارشمااختیاردررامحتواییکهاستاین:هدف❖
ذاردنگتاباشندبخشرضایتکافیاندازهبهکهدهند
ایخدیابگردیدآندنبالبهوبصفحاتدرجاییشما

رخهیچیکالگوریتمهااین.بخوابیدسروقتناخواسته
درراچیزهاییآنبیشترمیکنند؛ایجادمعیوب

دوستشمامیکنندفکرکهمیدهندقراراختیارتان
مطالعهیبرایکمتریفرصتوبشنویددارید

.میآورندفراهممتفاوتدیدگاههای

درآنهاگمانهایباهمسومحتواهایالگوریتمها❖
وتقویتراشمااجتماعی-سیاسیجهتگیریمورد

.میکنندسرکوبراجایگزیندیدگاههای



نقش الگوریتم ها
ایزیرساختهدیگروتوییترفیسبوک،❖

الگوریتمهاییازاجتماعی،رسانههای
هایروایتومحتواهایافتنبرای

ومیکننداستفادهشمابا«مرتبط»
نای.میکنندسازیشخصیراصفحهتان
طراحیشمااطالعرسانیبرایهاالگوریتم
ننگاهداشتفعالبرایبلکهنشدهاند،

.شدهاندطراحیپلتفرمآندرشما

!میچرخیدماینستاگرامدرساعت1۳روزی❖
هزار100ازبیشبااینفلوئنسربلک،لورن
چونمیکردماضطراباحساس»:گفتفالوئر

راآدمهزارهزارانرضایتبودمناچارروزهر
«بیاورمدستبه



با
فناوری

با مقررات 
دولتی

با تربیت و 
آموزش

غلطاطالعاتماشینی،یادگیریازاستفادهبا
اما.دهندتشخیصراآنالینگمراهکنندهیو
جذبدرافراطیمحتواهایاقتصادی،نظراز

کاربردیبرنامهیککاربرانحفظومخاطب
بهمنجرامراین.مؤثرهستندبسیار

ودگانکننتولیدبینتسلیحاتیمسابقهی
بعیدکهمبارزهایمیشود؛شناساگرها

.شوندبرندهآندرشناساگرهانیست

چهکسیتعیینمیکندکهیکخبرجعلیاست؟

باآموزشسوادرسانهوتفکرانتقادیکه
است،میتوانمشکلقدرتمندترینروش

اطالعاتغلطوگمراهکنندهراازپایینبه
.باالحلکرد

چگونه می توان جلوی 
مهمل بافی را گرفت؟



سیل چرندبافی



سیل چرندبافی
سیلچرندبافیجهانرابردهاست،

.جعلعمیقگرفتهتاتلههایکلیکیاز
.برخیچرندیاتعمیقوبرخیمضحکاند

هیکلباکرهایهنرپیشهیوخوانندهآیوتغییرعکس
جدیدیتغییراتوبابالیوودهندیبازیگرکایفکاترینا

بهارآنآریا-پورانداختنامباشهربانیافسراسمبه
!میکنندقالبمخاطب



تله های کلیکی
درتیتردرجشدهصفحهاولبیبیسیفارسیکه
شبکههایاجتماعیانتشاریافتهاست

"مرگطبیعیغالمرضامنصوریقاضیایرانی"
!امااینتیترجعلیاست

روش کار چگونه است؟
اپفتوشبهاحتیاجوبیاوریددرطبیعیراکاراینکهبرای

نید،کبازکرومدرروسیبیبیخبرصفحهباشید،نداشته
inspect element.دوبارهخبرعنوانرویinspect.

راتغییرکنیدکلیکصفحههرجایوبدیدتغییررومتن
.ستاتمامکاروکنید(شاتاسکرین)کپچرحاال.میبینید



تله های کلیکی
بخشهایدرساعتنیمحدودبمدتتلگرام98ماهدی

کیحینهمیندر.بودشدهخارجدسترسازدنیاازوسیعی
یجهرمآذریجوادمحمداکانتبهشبیه(فیک)جعلیاکانت
:متناینابمیکندمنتشرراتوییتیتوییتردرارتباطاتوزیر

درمهمکارانوبندهوبودهجهانیمشکلتلگراماخیرقطعی"
"نداشتیمتقصیریهیچآمدهپیشاختالل

اینهبتوییتریکاربرانواکنشنکردنیباوروجالباتفاق
بیشوریتوییت288الیک،هزار۵ازبیش!استتوییت
آنهمدرپیداشتپیاماینبهواکنشدرکامنت1۳00
!اکانتاینبودنجعلیبهتوجهبدون



نکته مهم

تلگرام،فیسبوک،،اینستاگرامدرصفحهایجاد
ویاجازهبدونودیگرینامبه...وتوییتر

محسوبرایانهایجعلبزهمصادیقاز
قانون۶مادهاساسبرآنمجازاتومیشود
جزاییاسال۵تا1ازحبسرایانهای؛جرایم
تومانمیلیون10تاتومانمیلیون2ازنقدی

.شدخواهدمحکوممجازاتدوهریا



مانسازدرنتانیاهواقدامتمسخربااولمرتایهود
:گفتملل
یعموممجمعصحنهروینتانیاهومضحکنمایش»

گسترشدادننشانبرایزمانیکهملل،سازمان
وردکاستفادهنمودارهاازتهران،هستهایتوانایی

اینکهکرداعالمودادنشانراقرمزیخطآنبا
نظامیاقدامجزچارهایآندرقبالکهاستسطحی
.«نیست

چرند مضحک



!مفت زن ها که مفتی حرف نمی زنندحرف :شریعتمداری

میلیونتومانیسفر800مدیرمسئولکیهاندربارهشایعههزینه
شاهدبودندکهآقایهمگان:رئیسجمهوربهاستانالبرزگفت

بامتروبهکرجرفتوافطارراهممیهماندانشجویانرئیسی
میلیون800بنابراینمحلهزینه.دانشگاهخوارزمیکرجبود

.تومانیرابایددرجایدیگریجستجوکرد

اکنیواینمبلغدستمزدکاسهلیسانداخلیآمریکابرایدروغپر
شایعهسازیعلیهحرکتمردمیرئیسجمهوراستونشانمی
دهدکهسفرهایمردمیوبیهزینهویاکمهزینهآقایرئیسی

!چقدربرایدشمنهزینهدارد



تولید گردوغبار در مرز ایران و عراق

اینتکهفیلمبخشیازگزارشیکبرنامهپرتغالیزباناستکهدر
گویندهویدئواصلیدرابتدابهشوخی.پخششدهاست2019سال

اینچیست؟ماشینهاییکهماشینهایدیگرراکثیفمی»:میپرسد
اودرادامهتوضیحمیدهدکهبعضیازبینندههابهآنها«...کنند؟

.گفتهاندکهاینماشینهادرحالجمعآوریبذربرایمراتعهستند
درجایدیگرکشاورزانبادستگاههایمربوطهدرحالپاشیدنخاک

بررویزمینهایکشاورزیخودهستندتاازکودهایشیمیاییکمتری
.استفادهکنندومحصولارگانیکتولیدکنند

تخریبروابطبینایرانباکشورهایهمسایهویا:هدفاینچرند
دارایمنافعمشترک



تفاوت چرند با دروغ

.دروغهابرایدوریازحقیقتطراحیشدهاند✓
دروغهاییکهخوبپرداختهشدهباشندقابل✓

.قبولخواهندبود

.ستچرندبافیبهشدتنسبتبهحقیقتبیتفاوتا✓
.بسیاریازچرندیاتدرظاهرهممضحکاند✓
المیکندبااستفادهازترفندهایکوقتیدروغگوسعیمی✓

.دشودروغخودراپنهانکند،آندروغتبدیلبهچرندمی

چرند



دروغ شیرین

کافیاستداستانمطرحشدهدرتصویررابراییک
کهچطورحسابدار!حسابداربخوانیدتااوازتهدلبخندد

داستانبدونامضایمدیرعاملومدیرمالی،یکچکحقوقی
کهطبقداستانمشخصاًمبلغباالییداردچونحقوقچندین

!ماهکارگراناستصادروپاسشود

:اماحقیقتتلخاینداستانتکراراینجملهاستکه
.دروغشیرینبهترازحقیقتتلخاست

نفرآنراباز8۵0هزارنفرایندروغشیرینراالیکو1۳
ماراذهنوقلبپیامهایرسانهایزمانیکه.نشرمیکنند

قویترینماراهدفمیگیرند،احساساتدرگیرمیکنندو
همیناصلدرباورپذیرکردندروغهای.رادارندتاثیر

:شیریننقشاصلیرابهعهدهداردچون
باپررنگشدناحساسات،عقالنیتونگاهانتقادیکمرنگ

.میشود



شایعه

چرند

ومرتبررطولرریموثررقغیررراطالعرراتشررایعه،
حرالدررخردادیرکبرارابطرهدرکننردهتعییرن
وخطررپررپرابهرام،شررایطدرکرهاسرتجریران

مرردموشرودمریایجرادبالقروهتهدیرداتازپرر
فهررموخررودپیرامررونخطرراتمدیریرتبررای

.آورنردمریرویآنهررابررهمحیررطازصحیررح
هردوامانیستند،چرندهماندقیقاشایعات

.باشندعامدانهفریبمحصولتوانندمی

بحرانهابهمربوطتوئیتهایخاص،طوربه
اینطیتوجهتمرکز.دارندزیادیپیامدهای
فراهمراغلطاطالعاتایجادانگیزهیهمحوادث،
دوجوبهآنتکذیببهشدیدینیازهمومیکند
.میآید

تفاوت شایعه با چرند 



!باطل پرواز می کند و حق لنگ لنگان در پی آن می آید

۳شدنکشتهبه201۳بوستونماراتوندربمبگذاریحادثه
نایکهبودشدهادعا.انجامیددیگرنفردههاشدنمجروحونفر

بدونهممردماست،بودهحادثهقربانیانازیکیدختربچه
هکنیستمعلوم.منتشرمیکردندراعکساینتأملهرگونه
یکسچهبود،گذاشتهاشتراکبهراعکساینکهکسیاولین
.ودبکردهراکاراینحادثهتراژدیبرافزودنبرایاوشایدبود،
:کهچراندارد،حادثهبهربطیعکستأملکمیبااما

یکنهبود،پسربچهیکشد،کشتهحادثهدرکهکودکی➢
.دختربچه

ماراتونشمارهدختر،پیراهنرویشدهنصبشماره➢
.نیستبوسوتون

رکتشماراتونرسمیمسابقهیکدرکسیاینکهبرایاصوال➢
.باشدداشتهباالبهسال18بایدکند



درآمد تبلیغاتی



هخبراولینمنبعیکشبکههایاجتماعی،درپلتفرم
صرامنتشرکند،حجمزیادبازدیدرابهخوداختصا

ناشراندررقابتبرایرسیدنبه.خواهدداد
،معموالسعیمیکنندهرگونهمقاماول

.ندکنحذفراازفرایندانتشارصحتاعتبارسنجی
اگروقتتانراصرفبررسیدقیقیکداستان
.کنید،نمیتوانیدرقبایخودراشکستدهید

لیغاتفروشتباحتیاطتحسینبرانگیزاست،امابه
.کمکینمیکند



شلوغ بازی کردنراهبرد 

مردمهبخاصدروغهایباوراندنبرایسیاسیتبلیغاتمیکنیمفکراینکهبا
.دارنددیگریهدفجدیدسیاسیتبلیغاتازبسیاریشدهاند،طراحی
وگمراهچنانرامخاطبکهاستشدهطراحیگونهایبهشلوغبازیراهبرد
.دهدتشخیصراغلطودرستفرقنتواندحتیکهکندناامید

اززیادیحجمپخشامکاناجتماعیرسانههای
طریقازوزیادسرعتبارانادرستاطالعات

این.میآورندفراهممختلفارتباطیمسیرهای
.استشلوغبازیراهبردازبخشی

.استانسجامازعامدانهاجتنابآن،دیگربخش
داستانیکانتقالجایبهکهاستاینهدفشلوغبازیهادر

.شودگیجکامال،داستانزیادیتعدادبامخاطبمنسجم،





احساسات عمومی

هاشناسایی اختالف

مدیریت پنهان
افکار عمومی

رسانههایاجتماعیمهمترینابزارهاینظارتبر
احساساتعمومیمخاطبان،شناساییاختالفاتو

.مدیریتپنهانافکارعمومیهستند



اعداد و مهمل گویی



اعداد و مهمل گویی

.ضروریاستمهارتیورودیدادههایاساسبرچرندیاتشناسایی●

ازهاینیمیتوانستنداضافیجزئیاتوتکلفپربیانقبل،دههچند●

کًمیاطالعاتبهعادتماامروز،اماکنندبرآوردهراچرندباففرد

اهمیتبامعموالکمًیشواهد.نمیبریمسوالزیرراآنهاولیداریم،

.میشوندگرفتهنظردرکیفیاستداللازتر

.آوردندفراهمراچرندیاتموجبزرگتریناعدادنتیجه،در●



جعبه سیاهچرندبافی و 

بههخوانندنفوذکهمعنااینبه«سیاهجعبه»استعاره
این.استدشوارحداقلیاممکنغیرآنداخل

ایروشهوتجهیزاتازاستفادهبااغلبسیاهجعبههای
وروقتگیپرهزینه،غالباکهمیشوندایجادتخصصی

گستردهطوربهچنانیاهستنددسترسازخارج
تبدعنوعیآنهابردنسوالزیرکهشدهاندپذیرفته

.میشودمحسوبعلمی



کلماتبهروشنیساختهی➢
.ذهنآدمیاند

.انتزاعیاند➢
بیانگرشهود،احساسو➢

.قدرتبیانهستند

اعدادمستقیماًازطبیعت➢
.سرچشمهمیگیرند

دقتراالقامیکنندوبر➢
رویکردیعلمیداللت

.دارند
اعدادازانسانهاییکه➢

آنانراگزارشمیدهند،
.حیاتیجدادارند

تفاوت کلمات واعداد

اعدادمحملیایدئالبرایاعدادکلمات
.انتشارچرندیاتهستند
ظاهراًبیطرفاندامابه
راحتیمیتوانآنهارا
دستکاریکردتاداستان
.دلخواهراروایتکند

:گفتهاندبهما
،«دادههاهرگزدروغنمیگویند»

اماایندیدگاهمیتواند
.خطرناکباشد



درصدهای مهلک 

افرادبهراحتیمحسوراعدادمیشوندو
نددههاسالاستکهتبلیغکنندگانمیدان
.چگونهازاعدادبرایاقناعاستفادهکنند

:ساگانمینویسد
«!خرب.فکرنکن...نیازینیستچیزیبپرسی»



ریاضی نما
تبهفرمولهاوعباراتیگفتهمیشودکهممکناس
ریاضیبهنظربرسندودرکشوند،اماانسجام

.منطقیودقتقاعدهمندریاضیاتواقعیراندارند

علیرغمآنکهنتایجماازنظرآماریمعنادارنیستند
(p=0/13)د،برتأثیرقابلتوجهروشسرطاندرمانیمور

(1/۳=الشانسنسبیبقادرپنجس)نظرماتأکیدمیکنند
.والگویدرمانیفعلیرابهچالشمیکشند

نندازاگرنتایجازنظرآماریمعنادارنیستند،چگونهمیتوا➢
نظربالینیاهمیتداشتهباشند؟

خاصآیاپنجسالزندهماندنمعیارمناسبیبرایایننوع➢
ازسرطاناستیااکثربیمارانظرفسهسالفوت

میکنند؟
«الگویدرمانیرابهچالشمیکشند؟»اینمواردچگونه➢



هاسرمایه داری الیک

بهدنبالرسانههابیشازآنکهالتزامبهانتشارحقایقداشتهباشند،
جانیآنهستندتابادستگذاشتنرویانگارههایقبلیمردموباهی

!واحساسیکردنفضا،الیکمردمرابدزدند
هدرسرمایهداریمصطلحومرسوم،سرمایهدارهابازرقوبرقدادنب
.اندکاالهاومصرفگرابارآوردنمردم،بهدنبالخالیکردنجیبمردم

امادرسرمایهداریالیکها،
م،رسانههادرصددندتاباهیجانیکردنفضاوسطحیبارآوردنمرد

.الیکمردمرابگیرند

سرانهخبرگزاریدولتیایرنا،خبریرامبنیبرتغییرخود
روزیمجلسجداولبودجهتوسطتعدادیازنمایندگان

.سوالبردناصلشفافیتمنتشرکرد



.ردکحذفراآنسپسومنتشرراآنایرناخبرگزاریکهخبری
مجازیفضایفعاالنوسیاسیچهرههایروزنامهها،ازآن،پس

وقابلمطرفپاسخشنیدنبدونسیاسی،جریانیکبهمنتسب
اسیسیرقیبمحاکمه؛بدونوشدهمنتشرخبردربارهتحقیق
.کردندمحکومراخود

تیتریکروزنامهشرقکهمدعیفاششدن
است1۴00تغییراعداددربودجه



چهرههایسیاسیوفعاالنفضایمجازیاینجریانخاص،عالوهبرضریب
دادنبهخبرخبرگزاریایرنا،فضارااحساسیوهیجانیکردهوبرایاین

.فسادیکهایرنامدعیآنشدهروضهخوانیکردند



هاسرمایه داری الیک
بعدازهمهایناظهارنظرهاوتخریبها،خبرگزاریخانهملت،ادعایایرنارا

.تکذیبمیکندومسئولینمربوطهنیزتوضیحاتالزمراارائهمیدهند
نهایتهمخبرگزاریایرنامجبورمیشودادعایاولیهخودراتکذیبواز

.مردمعذرخواهیکند

درتوضیحاتواطالعیهخبرگزاریایرنا
:دربارهانتشارجدولاشتباهبودجهآمدهاست

شدنبهدلیلبیدقتیخبرنگاردراستفادهازعناوینجدولونیزطین»
مراحلکاملویراستاریمطلب،درحالیکهمطابقآییننامهداخلی

هخبرگزاریجمهویاسالمی،گزارشیدراینسطحازاهمیت،بایدحتماب
بطتاییدمسووالنارشدخبریسازمانوهمچنیندستگاهتخصصیذیر

(سازمانبرنامهوبودجهکشوریامعاونتامورمجلسریاستجمهوری)
لبمیرسیداینفرآیندطینشدهاست،ضمنپوزشازمخاطبانایرنا،مط

«.یادشدهازکلیهخروجیهایخبرگزاریحذفمیشود



یک قاعده رسانه ای

هیچگاهتکذیبیکدروغرسانهاینمیتواندآثارآندروغرااز
همهکسانیکهبافورواردکردنیکپیام.اذهانمردمپاککند

دروغ،موجباتبدنامکردنعدهایازمسئولینونظامرافراهم
.کردند؛بایدپاسخگویاینعملخودباشند



الگوی جعلی



نمودار وضعیت پهنای باند 
است« جعلی»بین الملل کشور

عیسیزارعپوروزیرارتباطاتدرصفحهشخصیخودبا
:وشتانتشاردونمودارازکیفیتترافیکاینترنتکشورن

خبرهایجعلیگاهیآنقدرباورپذیرآمادهمیشوندکه
ممکناستطیفبزرگیازجامعهباوروبراساسآن

.قضاوتکنندیاتصمیمبگیرند



نمودارجعلی

نموداراصلی

رگوگلاستکهدنمودارترافیکسایتساز»
انکردهوبههیچوجهنشافتدوهفتهگذشته

وبرای.«دهندهترافیککلگوگلنیست
حقیقتنشاندادنیکدروغ،ازآنبهعنوان

نمودارترافیککلسرویسهایگوگلدر»
وضعیتپهنایباند»وحتیبهعنوان«ایران

.استفادهشدهاست«کشوربینالملل

نمودارواقعیترافیکیکیازسرویسهای
درهمان«جستجویگوگل»پرکاربردگوگلیعنی

بازهزمانیاستکهاگرسایرسرویسهاراهم
انتخابوبررسیکنید،نمودارآنمشابههمین
بودهودرطولایندوماهاخیرهیچتغییری

.نکردهاست



سالمتتحقیقاتملیموسسهتوسطکرونابهابتالبینیپیشجعلینمودارشدناعالممردود

موسسهملیتحقیقاتسالمت،ایننموداررا
.دانستدلیلفاقداعتبار۵به

1۳98/12/12:تاریخانتشار



.بینامونشاناستومرجعیباآننیست1.

.شودحتینمودارهایبرمبنایمدلسازیهماینچنینشستهرفتهنمی.نمودارمثلنقاشیاست2.

 common source)ازمنظراپیدمیولوژیایننمودارشبیهمنحنیاپیدمیهایباتکمنبعی3.
مثالیکمسمومیتغذاییکهدریکنقطهزمانرخمیدهدوبهیکاوجمیرسدودرنهایت.است(

یکاپیدمیپیشرونده2019درصورتیکهاپیدمیویروسکرونای.همبهصفرمیرسد
(propagated)حنیچنینشکلینداردودرمواردمحدودشوندهنیزکهاپیدمیکنترلمیشودمن

.غیرقرینهاست

رآماراعدادوارقاممعلومنیستبرمبنایچهمفروضاتیشکلگرفتهاستوتوجهبایدکردکهد4.
هزار90هزاردرروزنرسیدوتاکنوندرکلجهانبهعددقریب2۴چینهمدراوجآنبهعدد
ازآن.فروردیننیازبهادلهجدیدارد8هزارمورددر2۵تا2۴رسیدهاستوادعایدیدن

فروردینتحققپیداکنددیگربه8هزارمورددرروزدر2۴مهمتراینکهحتیاگررسیدنبهعدد
.قطعیتمیشودگفتکهتااردیبهشتبهصفرنخواهدرسید

یزازنظرزمانبندیوشیبمنحنینیزغیرمنطقیاستودرمنحنیهایاپیدمیهایپیشروندهن5.
.سمتافزایندهمنحنیشیبمتناسبباتوزیعنرمالندارد



تشخیص چرندبافی



تشخیص چرندیات آنالین

آنقدرعمیق

شویدتابه

خبراصلی

.برسید

یدبهمنبعاطالعاتتوجهکن

ایشکالتدراگرتکه

خیابانپیداکنید،آنرا

اننمیخوریدیابادوستانت

.تقسیمنمیکنید

اطالعاتپشتیبان

تهیهکنیدو

جنبههایمختلف

.رابسنجید

ازابزارهای

جستجومعکوس

.استفادهکنید

ازسازمانهایی
بهرهبگیریدکه
واقعیترابررسی

.میکنند



تشخیص چرندیات آنالین

حواستانبهویدئوهای
جعلیابزارهاییادگیری
عمیقودیگررسانههای

.مصنوعیباشد

مطمئنشوید
میدانیدباچه
.کسانیطرفید

سابقهوب
سایتهارادر
.نطربگیرید

یرحواستانبهتأث
حقیقتتوهمی

.باشد
هرچهبیشترچیزی
الراببینید،احتم
اینکهباورش
تکنیدبیشتراس
ارمانندمطالعهاخب

جعلیونظریههای
.توطئه

حجماطالعات
دریافتیخودرا
.کاهشدهید



Neptune is the eighth planet.

NEPTUNE

«اربیشتربیندیش،کمتربهاشتراکبگذ»

بهعنوانیکشهروندمسئول،بایدیاد
بگیریممحیطاطالعاتیخودراتاجایممکن

.تمییزنگهداریم
سالگذشتهمردمیادگرفتهانددر۵0در

حاشیهاتوبانهایبینشهریآشغال
نریزند،بایدهمینکاررادرموردبزرگراه

.اطالعاتهمانجامدهیم
درحالتآنالینهمنبایدزبالههایخودرا
ازپنجرهیماشینبیرونبیندازیموبه

.راهمانادامهدهیم

شعاراستفاده از شبکه های اجتماعی

جریانکردنمسدودطریقازسانسورگذشته،در
ازبیستویکم،قرندر.میآمددراجرابهاطالعات
اطالعاتسیالبدرانسانهاکردنغوطهورطریق

اواقعانسانها.میشودعملینامربوطوبیاهمیت
اغلب،ودهند،نشانتوجهچیزیچهبهنمیدانند

موضوعاتدربارهیبررسیوبحثصرفراخودوقت
بهداشتنقدرتدور،زمانهایدر.میکنندفرعی
.بوداطالعاتبهدسترسیمعنی

دبایچیزچهازاینکهبرآگاهییعنیقدرتاکنون
.پوشیدچشم



راهکار



چگونه می توان فریب چرندبافی را نخورد؟

.پرورشعاداتذهنیخوبضروریاست
.عاداتذهنیماهرروزماراایمننگهمیدارند
هنگامرانندگی،حواسمانبهرانندهایاستکه
شایدازچراغقرمزبگذرد،گرچهلزوماًبهآنفکر

هنگامیکهشببهتنهاییپیادهروی.نمیکنیم
میکنیم،نسبتبهمحیطاطرافمانهوشیار
هستیموحواسمانبهعالئمهشداردهندهی

.خطراست

تشخیصچرندبافیهمبهتمرینمداومنیازدارد
وبااینتمریندرتشخیصاستداللهاو
.تحلیلهایگمراهکنندهمهارتپیدامیکنید



یدمنبع اطالعات را بپرس

چه کسی

کجا

چه چیزی

درراسواالتاینکهمی دهندیادخبرنگارانبه
:ندبپرسمی شوندمواجهآن هاباکهاطالعاتیمورد

چه کسی این ها را 
؟به من می گوید

این ها را از 
؟کجا می داند

می خواهد چه چیزی 
؟به من بفروشد

1



دردنیاییکهتحتسلطهیرسانههای
اجتماعیستوهمهیاطالعاتیکهبهما

میرسدقبال
بازنویسی،بازآراییوبازپردازش

شدهاند،بایدعادتجستوجویمنبعرادر
.خودپرورشدهیم

یدمنبع اطالعات را بپرس



حواستان به مقایسه های غیرمنصفانه باشد

2018انتشارمطالعهایتحقیقاتیدرسپتامبر
توسطخبرگزاریهایمختلفجهان

«!سینیهایامنیتیفرودگاهبیشترازتوالتهامیکروبدارند»

اینخبربرترسهمهیکسانیکهمیکروب
هراسیداشتندوازفرایندبازرسیامنیتی
.فرودگاهدرعذاببودندصحهمیگذاشت

2



حواستان به مقایسه های غیرمنصفانه باشد

ویروسهایفقطمطالعهایندردانشمندان
ایعطسههنگامکهکردندبررسیراتنفسی
افراددسترویقطراتیاهواطریقازسرفه
.میشوندمنتقل
عطسهیاسرفهتوالتصندلیرویمعموالمردم

دستبهشانکهندارندتمایلونمیکنند
زیادیمیکروبهایتوالتصندلیهای.بزنند
.نیستندتنفسیویروسهایصرفاامادارند،

خوبیمحملهواپیماییخطوطسینیهایشاید
باشند،سرماخوردگیوآنفوالنزاانتقالبرای
راتوالتصندلیپایخبریعناوینوقتیاما
برایناعادالنهایمقایسهمیآورند،میانبه

.میدهندانجاممخاطبدادنقرارتأثیرتحت

2



مرتبه های بزرگی را در نظر بگیرید3

جامعهینشنالجئوگرافیکباارسالنامهایهشداردادکه
.زبالههایپالستیکیدرحالآلودهکردناقیانوسهاهستند

«.میلیاردتنزبالهپالستیکیوارداقیانوسهامیشوند9ساالنه»

.ندمیکنزندگیزمینکرهروینفرمیلیارد8ازکمتر➢
الهزبتنیکمتوسططوربهساالنهکسهرواقعاآیا➢

میریزد؟اقیانوسدرپالستیکی
تنمیلیارد8تاریخطیشدهتولیدپالستیککل➢

.دنمیشوختماقیانوسبهکارشانآنهاهمهواست
کهاستدادهگزارشاخیراجئوگرافیکنشنال➢

وسهااقیانواردپالستیکیزبالهتنمیلیون9ساالنه
(تایپیاشتباهاحتمال)میشوند

؛نمیکندکمککسیبهآنمقدارکردنبرابرهزار➢
.دمیکنکمرازیستمحیطحامیمنابعاعتبارفقط



یداز تعصب و پافشاری اجتناب کن4

بهوباوردیدن،بهتمایلمعنایبهپافشاریوتعصب
.ارندسازگماقبلیباورهایباکهاستاطالعاتیاشتراکگذاری

ترراحتمیکند،تأییدراجهاندربارهیماباورهایادعاییوقتی
چالشبهراآنداریمتمایلکمترومیپنداریمواقعیتراآن

.باشددروغشایدکهبکشیم

زیرتوانمیراپافشاریوتعصباتبرابردرماآسیبپذیری
:دیدپستمننیلشناس،جامعهگفتهیاینچتر
،کنیدمبارزهآنبابایدکه،چرندیاتاصلیمنبعهمیشه»

«.هستیدخودتان

یدرنیزسهمقابلتوجهتعصبتأیید
.پخشاطالعاتغلطدراینترنتدارد
تچرابایدچیزیراکهمیدانیمواقعی

داردبررسیکنید؟



تکذیب چرندبافی



افشای چرندبافی

باطلکهدرآن،شخصچیزیراکهامرغیرقابلقبولاستگفتاریاستکنشمندافشایچرندبافی،✓
.اعالممیکند

انحال،استوزمانش«من»معموالفاعلشان.کنشهایگفتاریبیشترگزارههایخبریاند،نهسؤالی✓
.نهگذشتهیاآینده

.هدفازافشایچرندبافیمتوجهیکباوراستنهیکشخص✓
.تشخیصچرندبافیاقدامیشخصیاست؛افشایچرندبافیاقدامیعمومیاست✓
.داریداگربتوانیدچرندیاتراتشخیصدهید،خودتانراازتأثیراتآنایمننگهمی✓
.توانیدازکلجامعهتانمحافظتکنیداگربتوانیدچرندیاترامعرفیکنید،می✓
.دافشایسهلانگارانهچرندبافیبهسادگیمیتواندغریبههارادشمنودوستانراغریبهکن✓
.انجامشودمحترمانهوشیوهایمسئوالنه،مناسبمعرفیچرندبافیبایدبه✓
.افشایچرندبافیبایدهمهیمهارتهاوعاداتذهنیراتوسعهدهیدبرای✓
بایددامهاومنابعسردرگمی،سوءاستفادههایاحتمالیازاعدادونمودارهایدادهوراههاینفوذ✓

.چرندیاتدررسانههایعمومیومهمترازآن،مقاالتعلمیرابشناسید



3 1

24

ترفندهای رد روایت جعلی

5

حرفتانرا
سادهبیانکنید

بحثتانرا
خصوصیمطرح

کنید

اشتراکاترا
شناساییکنید

بیشازاندازه
رویآنروایت
دجعلیتأکیدنکنی

باتوضیحات
جایگزین،خألهای
مسألهراپرکنید

دهمبایدنوعچرندیراکهقصدداریدآنراردکنیددرنظربگیری:نکتهمهم
.وهممخاطبیکهمیخواهیدمتقاعدشکنید



چند نکته اخالقی برای رد چرندیات

شفافخیرخواهحرف حق

.حرفحقرابزنید
اطمینانیابیدکهحقایق
کافیدردسترسدارید،

هارادوبارهبررسیآن
کنیددرتحقیقاتاولیه

.کوتاهینکنید

.خیرخواهباشید
یعنیدوستانتانراحفظ

برایکنیدودرعینحال
افشایچرندیاتبهجایخود

فردتمرکزرارویرد
.استداللشبگذارید

.شفافباشید
استداللهایشمابایدشفاف
اًقابلفهممتقاعدکنندهوترجیح
.فاقداصطالحاتتخصصیباشد
معموالًاینکاربهاندازه

تشخیصاولیهچرندبافییاحتی
.بیشترازآنزحمتدارد



چند نکته اخالقی برای رد چرندیات

پذیرفتن

اشتباه
نیت

گوینده

.اشتباهاتتانرابپذیرید
درصورتهر.تواضعفضیلتاست

گونهاشتباهبارفتارهایلجوجانهو
هکودکانهبهاعتبارتانلطمهنزنیدبلک
.سریعوبارویخوشآنرابپذیرید

.بیربطحرفنزنید

وقتیچرندیرابهخوبیافشا
یمیکنید،ادعارابهشکلیاساس

اعتراضاتتان.تضعیفمیکنید
.استداللهایگویندهراردمیکند

بی ربط

حرف نزدن

.نیتگویندهرادرنظربگیرید
زیراادعایکسیقابلردو
اعتراضاستکهآگاهانهودر
جهتفریبباشددرافشای
ابرچرندیاتباگفتنحقیقتدربر

.قدرتهابایستید
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