
كتاب »پنــج گفتار دربــارة اخبار جعلي« دســتاورد تالش 
سيدغالمرضا فلسفي، پژوهشــگر حوزة علوم ارتباطات و از 
مؤلفان كتاب درســي »تفكر و سواد رسانه ای«، برای واردکردن 
ادبیات مفهومي پربسامدترین واژة سال هاي اخیر در رسانه های 
جهان، یعني »اخبار جعلي«، به بوم ارتباطي كشور است. مقاالتي 
از این كتاب قباًل در مجلة »رشــد آمــوزش علوم اجتماعی« و 
رســانه هاي دیگر منتشر شده اند. نظر به اینکه چینش گفتارها 
در كتاب حاضر بر سیر زماني تولید آن ها منطبق است، خواننده 
قدم به قدم نســبت به غني و روزآمد شــدن واژگان، تعریف ها و 

مفهوم ها در ذهن نگارنده وقوف می یابد. چنان که در پیشگفتار 
كتاب آمده، نویســنده به هیچ عنــوان داعیه ای در حوزة ترجمه 
نداشته اســت و خود را مترجم نمی داند. تنها به سبب دغدغة 
شخصي، كمبود منابع مربوط به موضوع به زبان فارسي، و فقدان 
ادبیات مفهومي آن در كشــور، در این راه پر مخافت گام نهاده 
است. بنابراین طبیعي به نظر می رسد كه برخي واژگان به دلیل 
نوپدید و جوان بودن در بوم ارتباطی كشور، معادل های مناسب 

و روان خود را نیافته باشند. 
البته وجود قرائت هــای گوناگون از برخي واژگان و مفهوم ها،  

دانش نوین اجتماعی

پنج گفتار دربارة اخبار جعلي
سيدغالمرضا فلسفي
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آن هــا هم در به خدمت گرفتن معادل هــای متفاوتی،  بی تأثیر 
نبوده اســت. كما اینکه در دنیا نیز به سبب همین چندگانگي 
قرائت این مفاهیم و درعین حال برخي قرابت ها و هم پوشی های 
معنایي، گاه با این مســئله مواجه می شویم. چندوجهی بودن 
مفاهیم و سرراســت و عامه فهم نبودن آن ها نیز دمیده شدن بر 
لهیب این آتش را مضاعف كرده است. گفتني است كه خواننده 
در فرایند مطالعة كتاب، عالوه بر عبارت های  محوري »اطالعات 
نادرســت« و »اخبار جعلي«، بــا اصطالح هایی چون »حقایق 
جایگزین«، »پساحقیقت«، »مرگ حقیقت« و امثال آن بیشتر 

آشنا می شود.
در این كتاب به شكل هاي گوناگون اخبار جعلي، از قالب هاي 
نوشتاري و تصویري گرفته تا فیلم ها، و نقش هوش مصنوعي در 
تولیــد »دیپ فیك« )کاماًل جعلی( و آثار زیان بار آن ها بر افكار 
عمومي اشــاراتي رفته است.  هم چنین سعي شده است در حد 
امكان، برای شناسایي این جعلیات، چه براي مخاطب عام و چه 
برای خبرنگاران و ســازمان های رسانه ای، پیشنهاد هایی سخت 

افزارانه و نرم افزارانه ارائه شود.
نقش سواد رســانه اي، دیجیتالي و خبري، در قالب سوادهاي 

نوین، در مواجهه با اطالعات نادرســت و اخبار جعلي، از دیگر 
موضوع هایي اســت كه در این كتاب بدان اشاره  شده است. در 
گذشته های دور با سواد به کسی می گفتند که خواندن، نوشتن و 
حساب كردن می دانست، ولي امروزه با سواد به کسی می گویند 
کــه بتواند به کمک خوانده هــا و آموخته هاي خود تغییري در 
زندگي خویش ایجاد كند. تغییري كه در گرو كاهش حداكثري 
ورود اطالعات نادرست و اخبار جعلي به فرایند تصمیم گیری های 
خرد و كالن افراد، به مدد سوادهاي نوین در روند زندگي است.
در پایان امید است این مساعي علمي در نظر عموم مخاطبان، 
بــه ویژه دبیران كتاب های درســي تفكر و ســواد رســانه اي، 
جامعه شناســي، مطالعات اجتماعي، هویــت اجتماعي )علوم 
اجتماعي( و تحلیل فرهنگي )مطالعات فرهنگي(، در هنگامه اي 
كه ایران و جهان با بحران ویروس كرونا، و افكار عمومي با اخبار 
جعلي پیرامون آن دست به گریبان است، مفید فایده واقع شود 

و رضایت حداقلي آنان را كسب كند.
چاپ اول كتاب »پنج گفتار دربارة اخبار جعلی« در 70 صفحه 
و به قیمت 20 هزار تومان در اردیبهشــت ماه 1399 توســط 

»انتشارات آرین« روانة بازار نشر شده است.
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