
 

 بی.بی.سی فارسیای  های رسانه بررسی مغالطه

 1های رژیم صهیونیستی در پوشش اخبار حمله به نفتکش

 2)نویسنده مسئول( حمیدرضا محمدی

 3فاطمه رهنما

 4مهدی مزیناني

 چکیده
طرفی، هرگونه  ها برای پاسداری از ارزش منبع و خشنودی مخاطبان خود، با شعار بی گاهی رسانه

شمارند و خواستار گزارش درست و آشکار از رویدادهای  میداوری را در ساخت و پراکنش اخبار، دروغ  پیش
گیری از مغالطه  دهی پنهان به افکار عمومی، بهره نمایی و جهت طرف پیرامونی هستند. از دسته شگردهای بی

طرفی به تولید و انتشار خبر  هایی که با ادعای بی در تولید و انتشار خبر است. از سویی یکی از شبکه
طرفی این بنگاه خبری در  ی خبری بی.بی.سی فارسی است. در این پژوهش برای ارزیابی بی کهپردازد، شب می

های رژیم  ی ایران به کشتی ی موردی و تحلیل مضمون، اخبار ادعای حمله تولید و انتشار اخبار، با مطالعه
ی فارسی، مغالطات  دقیقه 01فارس در برنامه خبری  در دریای عمان و خلیج 0011صهیونیستی در مرداد سال 

های خبری در این برنامه مورد بررسی قرار گرفت که  بکارگرفته شده در بیان گویندگان، کارشناسان و گزارش
ی پایه )اهمال  های منتشر شده در جستار یاد شده، مغالطات بکار رفته در سیزده زمینه هم رفته برنامه روی

قول ناقص، توسل به احساسات، توسل به احتماالت، توسل  نمایی، علت جعلی، کوچک نمایی، نقل سور، بزرگ
به ترس، تکرار بدون استدالل، بار ارزشی کلمات، تهدید، سؤال مرکب، علت شمردن امر مقدم( و چهار 

های مغالطی، ادعای بدون استدالل، مغالطات در مقام نقد، مغالطات در مقام  دهنده )تبیین ی سازمان زمینه
 ی مضامین فراگیر ترسیم شد. بندی قرار گرفت و بر این اساس شبکه استدالل( مورد دسته
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 مقدمه

 داوری، پیش پیش از باید خبر دیگر عبارت طرفی است؛ به خبرنویسی بی مهم های پایه از یکی
 کارشناسان راستی آشکاری داشته باشد. به و گزارش درستو  کند مخاطب ایجاد ذهن در را حقیقت

 آنها اند. کرده برقرار خبر عینی بودن و طرفی بی بین و معلولی علت پیوند یک جمعی، ارتباط وسایل
انجامید  آن بودن راستین و هویدا بودن خبر، به تنظیم و تهیه در طرفی پاسداری از بی که باور دارند

 طرفی، بی فراگیر نویسد: بنیان می طرفی بی ی پنداره بیان در کوایل . مک(5: 5777آبادی،  )بهمن
 همچنین و گوناگون های دیدگاه پژواک ها، مایه بن از گیری بهره و انتخاب در به ترازمندی فراخوانی

 و افکار از رخدادها جداسازی یعنی اخبار؛ نمایاندن در بودن( طرف بی )طبیعی و بودن سو بی
اصطالح احساساتی  است. احساسی و تصاویر زبان از برداری بهره ارزشی یا های قضاوت از خودداری

 بودن احساسی میزان و گیرد می قرار عینیت برابر در که رود می خبر به کار نمایاندن از شکلی بیان برای
 (775: 757کند )مک کوایل،  گیری می اندازه را متن یک

کسفورد بیشتر به بیکه در لغتنامه  impartiality واژه طرفی ترجمه شده و به معنای رفتار برابر با  آ
طرفی در قضاوت و دادگاه به  های دعوا یا درگیر آمده است و به معنای نگاه برابر و حفظ بی ی طرف همه

تر است و شبکه تلویزیونی  طرفی در زبان فارسی نزدیک ی بی کار رفته است؛ بنابراین، این واژه، به واژه
روشنی نام برده و  ای خود، به های رسانه ی بنیادین در کنشگری .سی، از این واژه همچون شالودهبی.بی

 داشتن آن است. مدعی پاس

طرفی  ی امکان بی نگاران بیشتر درباره دهد که روزنامه شناسانه نشان می یابی مردم با این حال، ریشه
هستند؛ مانند بی.بی.سی تردید دارند. در حتی در جایی که از دیدگاه قانونی موظف به رعایت آن 

اند که بارها در میان گذاشته شده و بیشتر مبّین آرزوها  هایی نگرش برخی پژوهشگران نیز اینها بنیان
 انگلیس، گالسکوی دانشگاه ای رسانه (. گروه37: 7885هستند تا کارهایی ممکن )کوواچ و روسنتیل، 

 بینی خوش گروه، این .دانست ساخت ایدئولوژی و دادبرون سرشتین که ی پدیده یک نه را خبر
 یک تنها طرفی بی ی پنداره رد کرده و برآنند که سویه بی اخبار فرآوری در را خبرنگاران و نگاران روزنامه

 تلویزیون خبری پوشش ی شیوه بررسی با گروه نیستند. این راستینگی آینه خبرها و است آلایده
 خبری رویدادهای گزینش و گردآوری ی شیوه رسیدند که برآیند این به 5936 سال در انگلیس

 صاحبان به خدمت راستای در را سرانجام، رویدادها که است ای گونه به آنها نمایاندن و نیز تلویزیونی
: 5778شود )محکی، های دولت انگلیس پدیدار می اولویت با همخوان خبرها و دهد می قرار قدرت

نش و پخش اخبار، ی، گزیند گردآوریرخی از کارشناسان رسانه باور دارند که فرآ(. به همین سبب ب589
 یو اجتماع یاسی، سیفرهنگ یها و هنجارها خته به ارزشیست؛ بلکه آمیسویه ن یو ب ینیع یندیفرآ

دارد. رویدادهایی  یاجتماع یاخبار ساختار ی انگلیسی، شناس برجسته است. به باور راجر فالور زبان
 یها ك مال یك سریگر  انیست؛ بلکه نمایاز ارزش خوِد رویداد ن یراستی بازتاب شوند، به یکه گزارش م
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شوند  یم یشده، پردازش و رمزگذار نش ین اخبار گزینش اخبار است. پس ایگز یبرا یده و تصنعیچیپ
 (.45: 5739ن کارایی را بر مخاطبان بگذارند )الل، یشتریتا ب

های  دنبال القای خواست و اندیشه تصاویر به ییو بازنما ییها با وانما ی این رویکرد، رسانه بر پایه
های پنهان ایدئولوژیک خود را برای مخاطبان  گذاران خود هستند و با گزینش اخبار، انگیزه استیس

ا یاه نمایاندن درست ها از ر کنند. مرتن و الزارسفلد باور دارند: رسانه بندی می بندی و بسته دسته
کنند.  یجاد میرا ا یك روش تفکر عمومیای،  گونه شوند و به یی گرایش افراد م نادرست نوشتارها، مایه

شده از رسانه  بازتاب  یو افکار عموم یط چنانچه افراد دیدگاه خود را برخالف باور اجتماعین شرایدر ا
ها  هایی که بر بازار رسانه شرکت دهند. یر دیدگاه مییتغام رسانه، یاز نکات همسو با پ یارینند، در بسیبب

های سیاسی را زیر سیطره و رهیافت  شه، فرهنگ عامیانه و دیدگاهیها، افکار، اند مسلطند، اخبار، داده
ها در جایگاه کنونی،  ترین کارکردهای رسانه کی از برجستهیخود دارند و بر همین شالوده است که 

 (.45: 5739 سازی است )الل، انیجر
طرفی در تولید و انتشار اخبار و اقناع مخاطبان بر این باورند که  ها برای اثبات بی اما این رسانه

ی افکار عمومی برانند و به شکل نامرئی نوشتارهای   زمینه ای خود را به پس هرچه القای خواست رسانه
ند یبخشی در فرآ برای رسیدن به کاراییای  گذاران رسانه تر است. سیاست خود را ترابرد کنند، پسندیده

گری نشان دهند که مخاطب احساس یی زور را در چارچوب د دهند، همان شیوه خود ترجیح می
یابی به  ن راه در راستای برانگیختن پیام گیران رسانه، برای دستیکند منبع پیام، دلسوز اوست تا از ا می

سان پنهان با دستکاری  ها به (؛ بنابراین این رسانه547: 5794اهداف دلخواه گام بردارند )آذربخش، 
زنند و با این شیوه،  درونمایه و ایجاد شرایطی ویژه در ساختار اخبار، دست به جعل راستینگی می

 دهند. ی مخاطب را جهت می اندیشه
گیری از مغالطه در  دهی پنهان به افکار عمومی، بهره نمایی و جهت طرف از جمله شگردهای بی

راستی در این شگرد، افراد با دستکاری در کلمات و ساختار خبر و با  ید و انتشار خبر است. بهتول
ی مخاطب را فراهم  ی رخداد لغزش و ارتکاب خطا در اندیشه نمایاندن استداللی غیرمنطقی، زمینه

قالب، به های پس از ان های غربی که در طول سال دهند؛ اما یکی از رسانه کنند و او را فریب می می
تبلیغ علیه منافع و مصالح ملی ایرانیان و نظام ارزشی حاکم بر داخل کشور پرداختند، شبکه 

ای برخوردار بوده و در دوران پیش از انقالب،  بی.بی.سی است. این بنگاه خبرراکنی از جایگاه ویژه
اشت، در دوران پس از ورزی با ایرانیان را د ی خصومت های دولت بریتانیا، پیشینه ی سیاست واسطه به

 دار شد. ای عهده ای را برای رویار.یی با نظام جمهوری اسالمی در ُبعد رسانه انقالب نیز مأموریت ویژه
-ای خبری ی این شبکه است. برنامه دقیقه 68های خبری بی.بی.سی فارسی، خبر  از جمله برنامه

کند. از  ی جهان پدیدار می هتحلیلی یک ساعته که تصویری روشن و ساده از رویدادهای پیچید
دقیقه، نشان دادن ملموس معیارهای جلب اعتماد به مخاطب  68ی خبری  های بنیادین برنامه ویژگی
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خوبی ارزش خبر تلویزیونی را که  ی این پرسمان است که این برنامه به دهنده است و این خود نشان
ای  گونه گوناگون، هر رویدادی را به های کوشد به روش ی آن بر تصویر است، درک کرده و می ریشه

(. در این مقاله با 79: 5797زاده، بهشتی،  زاده، زابلی ضمنی و مستقیم به نمایش بگذارد )هرمزی
در  5488های رژیم صهیونیستی در مرداد  بررسی موردی اخباِر دست داشتن ایران در حمله به نفتکش

ار، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که فارس و تحلیل مضمون این اخب دریای عمان و خلیج
های خود و فریب افکار  هایی برای القای سیاست اندرکاران این بخش خبری از چه مغالطه دست

 اند. عمومی بهره برده

 ادبیات نظری
 مغالطه

گیری از مغالطات در  یکی از شگردهای عملیات روانی و فریب افکار عمومی در رسانه، بهره
م و ساختار خبر است؛ از انین رو برای درک بهتر از این اصالح، ابتدا به تعریف این واژه ی کال درونمایه
 پردازیم. بندی آن می و تقسیم

ظاهر ارزشمندی است که برای حق نشان دادن یک مدعای نادرست یا نادرست  مغالطه، قیاس به
ه در معنای عام، منحصر (. اگرچه مغالط538: 5739شود )خندان،  نشان دادن باوری حق تشکیل می

ای کلی شکل غیر معتبری از استدالل دانسته شده است. به بیان  گونه به استدالل نیست؛ بلکه به
: 5799هایش نیست )خندان، هایی از استدالل که فرجام آن تابع مقدمه و مقدمه تر، شکل ریزبینانه

هایی که کم و  های خطاها و آشفتگی نهتری نیز وجود دارد که در آن گو تر و کلی (. اگرچه تعریف عام77
شود )خندان،  بیش وابسته با خطای در استدالل است نیز به معنای وسیع کلمه مغالطه نامیده می

گاهانه و سهوی بودن کارایی  (. نکته77: 5799 گاهانه و عمدی بودن یا غیرآ ی قابل توجه آن است که آ
 چندانی در تعریف مغالطه ندارد.

 بندی کرد: توان مغالطات را در پنج دسته بخش یف مغالطه، میبا توجه به تعر
دادن دارند. در این  دسته اول مغالطات تبیینی هستند که در مقام بیان یک قضیه ساده، امکان رخ

گر با بکارگیری برخی  شود؛ بلکه فرد مغالطه دهد و نه استداللی عرضه می دسته نه اثبات ادعایی رخ می
 کند. خطا در اندیشه را فراهم می های ترفندها، زمینه

ی دوم از مغالطات، مغالطات "ادعای بدون استدالل" است. در این مغالطات، فرد درصدد  دسته
دهد و یا  اثبات مدعایی است؛ اما در این مقام بجای استدالل و اثبات مدعای خود، یا دلیلی نشان نمی

گر برای اینکه مدعایش را  طی فرد مغالطهدالیلش برای اثبات مدعایش کافی نیست. در چنین شرای
 برد. جای استدالل منطقی از ترفندهایی مغالطی بهره می بقبوالند، به

دسته سوم از مغالطات، مغالطات در مقام نقد است. در این مغالطات فرد در مقام نقد، سخنی را 
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دهد؛ بنابراین متوسل به تواند با دلیل معقول، نادرستی آن سخن را نشان  داند؛ اما نمی نادرست می
 شود تا از آن راه مدعای مورد گفتگو را نادرست جلوه دهد. های غیرمنطقی می روش

دسته چهارم از مغالطات، مغالطات در مقام دفاع است. پس از اینکه مدعایی بیان شد، اگر گوینده 
خود بهره ببرد،  در دفاع از کالم خود، از شگردهایی برای توجیه اشکاالت و نقاط ضعف سخن نخست

 دچار این مغالطه شده است.
فرض نادرست و ربطی است  ی مغالطات صوری، پیش دسته پنجم از مغالطات که دربرگیرنده

کارگیری ترفندهایی در گذرگاه مقدمات به  گر در مقام بیان، نقد و دفاع از یک مدعا با به شخص مغالطه
 (77-77: 5799 شود. )خندان، طبان میی لغزش و ارتکاب خطا در افکار مخا فرجام، مایه

 پیشینه تحقیق
 یق مستقلیی بی.بی.سی فارسی تحق ویژه در شبکه کارگیری مغالطه در خبر، به ی بررسی به درباره

تر به پرسمان این پژوهش ازجمله شگردهای عملیات  ی مفاهیم نزدیک انجام نگرفته است؛ اما درباره
بررسی »ای با عنوان  ( در مقاله5797وجود دارد. زیتی و اژدری ) یهای گوناگون روانی در خبر، پژوهش

های خبری شبکه بی.بی.سی فارسی در رویارویی با انقالب اسالمی در چارچوب عملیات  تکنیک
طرفی  ی بی.بی.سی فارسی، القای بی های شبکه با روش تحلیل محتوا و تبیین و ارزیابی برنامه« روانی

ی صدای  ی صفحه آخر شبکه ( با تحلیل محتوای برنامه5793کاری ) صاحب کنند. این شبکه را رد می
تکنیک  75، پانزده تکنیک عملیات روانی راهبردی و 5795ی شش ماه ابتدای سال  آمریکا، در بازه

ای با عنوان  ( نیز در مقاله5793شمارد. دارابی، نظری و ترکاشوند ) عملیات روانی این شبکه را برمی
آمریکا در جنگ نرم علیه  یالعربیه، بی.بی.سی فارسی و صدا یهای خبر لکرد سایتی عم "مطالعه

موشکی ایران در این  یی پوشش دستاوردها ایران" با روش تحلیل محتوا، به بررسی موردی شیوه
رسد که ترسیم  پردازد و با واکاوی هجده مقوله، به این برآیند می ی زمانی یک سال می ها در بازه رسانه
هاست. همچنین در  آمیز از نقش ایران در منطقه، در دستور کار جنگ روانی این رسانه یری مخاطرهتصو
های حقوق  سازی بی.بی.سی فارسی بر محور پرونده سازی تا جریان ای با عنوان "از گفتمان مقاله

یکرد گیری از روش تحلیل محتوای کیفی با رو (، با بهره5793پور ) بشری" نوشته فرقانی و تقوی
ی  سایت بی.بی.سی فارسی در پیوستگی با پرسمان پژوهش و بازه گزارش وب 595استقرایی،  -قیاسی

های  زمانی هشت سال تمام شماری شده و این برآیند به دست آمده که بی.بی.سی با شناسایی گفتمان
 دهد. سازی خود را شکل می رقیِب گفتمان اسالمی، جریان

 چارچوب نظری
ند از ین فرآیای است. در ا کرد چند رشتهیبا رو یو علم یفن یندیفرآ یسیامروزه خبرنو



  

 

 1411 ستانزمو  پاییز، 12، شماره 6سال  /دوفصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه

557 

و ارتباطات بهره  یشناس ، زبانیشناس ، جامعهیشناس همچون روان یگوناگون یها دانش یدستاوردها
 یها هین فرآیند در قالب نظریام ترابرد شود. ایی پ رندهیای شایسته به گ ام و معنا به گونهیگرفته شده تا پ

را شکل داده  یرسان و اطالع یسیهای گوناگونی از خبرنو شده و شیوه یعلم یبند صورت یاگونگون
ه ین گستره است؛ اما دو نظریا یو علم یفن یها یدگیچیگر پ انیارتباطات، ب یها هیاست. گوناگونی نظر

 شوند. ین مییاختصار تب دارند که به یمناسب ینظر یده و جهت یگر نییجستار حاضر، توان تب یبرا

 سازی برجسته      نظریه

های ویژه  گذاری برنامه اولویت ی( ترگویه شده، به معنsetting Agendaارز ) سازی که هم برجسته
 یهای خبر شه که رسانهین اندیا یعنیسازی؛  برجسته»توان گفت:  اطالق شده است؛ اما به اصطالح می

فر  عقیلی، سلطانی«)کنند ن میییاندیشند تع ی آنها میههایی را که مردم دربار با نمایاندن خبرها، پرسمان
 (.575: 5798و میرزاخانی، 

توانند بر همگان کارا  های جمعی می هایی است که از راه آن رسانه سازی یکی از شیوه برجسته
های خبری با نمایاندن خبرها،  سازی یعنی این اندیشه که رسانه باشند؛ به عبارت دیگر برجسته

: 5774نمایند )سورین، تانکارد،  کنند، گزینش می ی آنها اندیشه میی را که همگان دربارهجستارهای
گوید، ممکن است هر از چند گاهی بهروزی در گفتِن اینکه  (. برنارد کوهن درباره این انگاره می776

ی چه اندیشه  های در گفتن اینکه خوانندگان دربار کننده مردم چگونه فکر کنند، نباشد؛ اما به روش خیره
 (.777: 5774کنند کامیابی وجود دارد )سورین، تانکارد، 

گذاری  های خبری از راه اولویت ها در چارچوب گزارش سازی رسانه ی این انگاره، برجسته بر پایه
ی خبر، خواندن در سرخط خبرها، میزان زمان واگذار شده به  گیری از چکیده در چیدمان خواندن، بهره

گیری از عکس، اسالید، فیلم، صدا، رنگ، نقشه، نمودار، توالی و ترتیب چینش خبر و  ههر خبر، بهر
سازی در تلویزیون بسته به  کند. امتیازی که برجسته نکاتی از این دست، ارزش جستار را گزینش می

نی ها دارد این است که چینش و توالی زمان پخش خبرها در تلویزیون ناگزیر است و تا زما دیگر رسانه
راستی، خبر به  تواند به سراغ خبر بعدی برود، به که مخاطب دستخوش خبر اول قرار نگیرد، نمی

ها،  ها این است که رسانه سازی رسانه شود؛ به عبارت دیگر منظور از برجسته مخاطب تحمیل می
وم را به انبوهی های مستند، این قدرت را دارند که نگاه عم های خبری و برنامه ویژه در اخبار و گزارش به

پوشی  ها و جستارهای دیگر چشم مند بازگردانند و از پرسش ها و جستارهای معین و کران از پرسش
دست بسیاری از مردم در سپهر  های برجسته به شود که برخی از پرسمان کنند. دستاورد کار این می
ها و  هنگام که به پرسمانشود، در همان  ها به گفتگو گذاشته می ی رسانه عمومی و خارج از گستره
 (.59، 5795زاده،  شود )مهدی جستارهای دیگر توجه نمی

کارگیری فنون و  ها گاهی با به سازی به این سبب درخور نگرش است که رسانه ی برجسته انگاره
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ها راستا  های ذهنی مخاطبان را در قبال پیام ی اخبار، برتری ای در گونه و درونمایه های مغالطه شگرد
 گیری ذهنیت آنها کارایی بسزایی دارند. دهند و در شکل می

 سازی نظریه چارچوب
ها، ساختارهای شناختی اساسی و بنیادی هستند که روش نمایاندن و ادراک راستینگی را  چارچوب

ها را  کنند تا بتواند دنیای پیرامون خود را گزاره کند. بدین دیدگاه، چارچوب گزینش و به فرد کمک می
ی ادراک و فهم ما از راستینگی کارایی دارند. در  های شناختی دانست که بر شیوه واره ن طرحتوا می

ای برای بازتاب  ها نه آینه سازی به این معناست که رسانه های ارتباطی، چارچوب ی پژوهش گستره
 دهنده به آن هستند. ی راستینگیو شکل راستینگی؛ بلکه سازنده

ای را به اندیشه متبادر  ای که معنای ویژه گونه ها؛ به متن و دادهسازی به پیوند میان  چارچوب
ها نگاه خود را بر برخی جستارها و رویدادها متمرکز  سازد، اشاره دارد. بر پایه این انگاره، رسانه می
: 5795زاده،  دهند. )مهدی ای قرار می سازی( و سپس آنها را در چارچوب معنایی ویژه کنند )برجسته می
ی چه اندیشه کنند و سپس چگونه اندیشه  گویند درباره ها به مخاطبان می به بیان دیگر، رسانه (.75

 کنند. اند، بر آنان تحمیل می کردن را نیز در چارچوبی که از پیش ساخته و پرداخته
ها تنها گزینش رویداد و حوادثی ویژه از میان رویدادهای زیاد نیست؛ بلکه  بنابراین، کار رسانه

ها ناگزیرند پیشامدها و رویدادهای را برای مخاطبانشان مهم و  ی دادن به آن نیز هست. رسانهمعن
 زاده، ارزشمند نشان دهند؛ بایستگی این کار نیز جای دادن خبر در متن یک روایت یا داستان است )مهدی

5795 :77) 
دور  یطرف یو بنیادهایی همچون ب یا از اخالق حرفه یا کرد حرفهیها در رو رسانه یاز این رو گاه

ها و شگردهای عملیات  سازی رویدادها و فرآوری معنا برای مخاطبان، از رویه شده و با چارچوب
ها، تمثیل و... داستان و  ها، کنایه گیری از مغالطات، انتخاب واژگان ارزشی، استعاره روانی مانند بهره

 آفرینند. ای می سازند و نظام معانی ویژه بان میخواهند برای مخاط روایتی معنادار از آنچه می

 روش تحقیق

: یاست برا یل مضمون روشیروش تحقیق در این نوشتار، روش تحلیل مضمون بوده است. تحل
، یفیهای ک ل دادهیاز دروندادهای آن سان که پیداست ناپیوسته، تحل یدن متن، برداشت و درك مناسبید

، 5795ان، یاحمدرش و پارتاز ا،یا فرهنگ )ازکیت، سازمان و ی، موفقمند فرد، تعامل، گروه نگرش نظام
 یواکاوی همچون نگاه به کلمات در متن، موشکاف یبرا یگوناگون یها وهین روش، شی(؛ در ا456، 7ج 

 ییکاری و جابجا متن، دست یشناخت های زبان و ویژگی یادب یها و موشکافی در متن، رویکرد به آرایه
توجه به کلمات »(. در روش 5798زاده،  و شیخ یهی، فقیمی، تسلیجعفر یرد )عابدوجود دا یکیزیف
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که در پژوهش کنونی بکار رفته، نگاه به تکرار کلمات و استخراج معانی مکنون در جمالت « در متن
های  ی ایران "به نفتکش خبری بوده است. بر این اساس، با تمام شماری اخبار پیوسته با ادعای حمله

ی بی.بی.سی که  دقیقه 68ی خبری  استریت و آسفالت پرنسس در سواحل امارات" در برنامهمرسر 
 یخواسته شده برا یها سازی متن این اخبار، داده بوده و پیاده 5488روی هم رفته سه برنامه در مردادماه 

به  ی وابسته ندگان، درونمایهیی وابسته به گو و در سه بخش درونمایه یل مضمون گردآوریتحل
شد. سپس مغالطات بکار رفته در هر دسته  یبند ی وابسته به گزارشگران دسته کارشناسان و درونمایه

ار یهر سه دسته در اخت یات جستار همراه محتوایبرآورد ارزش کدها، ادب یگزینش و کدگذاری شد. برا
ه یاول یها یا کدگذارب یافتیدر یند. کدهاینما یکدگذاران دوم و سوم قرار گرفت تا اقدام به کدگذار

گمان نمود. با پذیرش  ها نیک درصد آنها پژوهنده را از ارزش داده 75 یداستانی باال برابرسنجی و هم
 آوری و سپس شبکه مضامین ترسیم شد. ( برونیدیه )کدها و کلمات کلیهای پا درونمایه  کدها،

 های پژوهش افتهی
 ها اوی دادههای برآمده از واک : کدها و دسته1جدول شماره 

 ی ایران به کشتی رژیم صهیونیستی ی خبر حمله درباره

فراوانی  های گویندگان خبر بی.بی.سی های برآمده از واکاوی داده بخش نخست: کدها و دسته

 مضامین پایه شماره کد کدهای مستخرج از متن مضامین پایه

ها، ادعای  گزارشی  انتساب حمله به گواه کارشناسان، ربایش کشتی بر پایه
ها، باور برخی در ربایش کشتی به دست ایران، به نقل از  حمله به کواه غربی

 های امنیتی منابع آگاه، برخی از مقام

c1, c20, 

c23, c27, 
c40 

 5 اهمال سور

ی  ی غیرقانونی ایران، جنگ مخفیانه در دریاها، جنگ در سایه، حمله حمله
 دهنده تکان

c2, c29, 

c35, c36 
بار ارزشی 

 کلمات
10 

باال  المللی، شکایت به شورای امنیت، ایران کارگزار ناامنی در کشتیرانی بین
گرفتن تنش دیپلماتیک میان ایران و غرب، برای نخستین بار امریکا و انگلیس با 

 های کشتیرانی باید نگران باشند هم بیانیه دادند، شرکت

c3, c21, 

c34, c38, 
c41 

 5 نمایی بزرگ

ای که تلفات جانی  وزیر اسرائیل در دست داشتن ایران، حمله ادعای نخست
گویند، حمله  داشته، ایران مسئول حمله است، انگلیس، اسرائیل و آمریکا می

باره بیانیه دادند، ایران حمالت را متوقف  کار ایران بوده، آمریکا و بریتانیا دراین
 کند

c5, c6, 

c7, c1, 

c11, c16, 

c32 

 7 ادعاتکرار 

جانبه به ایران، تهران باید با  سازی یک واکنش هماهنگ و همه فراهم
پیامدهای اقداماتش روبرو شود، خطر اخراج ایران از گفتگوهای وین، نامه به 
شورای امنیت، پیامدهای این حمله برای ایران در سازمان ملل، آغاز جنگ در 

با پیامدهای حمله رویارو  منطقه، پاسخ اسرائیل هم شدیدتر خواهد بود، تهران
 تواند فشار را پیش ببرد شود، آمریکا تا کجا می می

c4, c12, 
c18, c21, 

c28, c31, 

c33, c37, 
c39 

توسل به 
 ترس

9 
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فراوانی  های گویندگان خبر بی.بی.سی های برآمده از واکاوی داده بخش نخست: کدها و دسته

 مضامین پایه شماره کد کدهای مستخرج از متن مضامین پایه

ها وارد گام جدید شود؟ آمریکا و بریتانیا از چه ابزاری  ممکن است این درگیری
شدیدتر خواهد بود؟ این گیرند؟ آیا پاسخ اسرائیل  برای توقف حمالت بهره می

ای بر گفتگوهای وین خواهد داشت؟ آیا آمریکا از خیر پاسخی  حمله چه کارایی
ی این  تواند اقدام جدی انجام بده، انگیزه گذرد؟ آمریکا می محکم می
 های ایران چیست؟ پیوستگی این رفتارها با امنیت تنگه هرمز؟ ماجراجویی

c8, c9, 

c10, c14, 
c15, c17, 

c24, c26 

پرسش 
 مرکب

8 

این حمله پاسخ به حمالت اسرائیل در سوریه است، این حمله آغازگر جنگ 
 دیگر در منطقه است

c13, c30 1 علت جعلی 

 c19 انتساب ربودن یک کشتی به دست ایران با ادعای حمله ایران به یک کشتی
علت شمردن 

 مقدم
0 

ایران در این  بسا بسا ایران با پهپاد به این نفتکش حمله کرده، چه چه 
 ی اختالف تجاری ربایی دست داشته، گمانه کشتی

c22, c25, 

c27 
توسل به 
 احتماالت

3 

 c28 کشته شدن دو سرنشین غیرنظامی
توسل به 
 احساسات

3 

 ها های برآمده از واکاوی داده : کدها و دسته2جدول شماره 

 ی ایران به کشتی رژیم صهیونیستی ی خبر حمله درباره

فراوانی  های کارشناسان خبر بی.بی.سی های برآمده از واکاوی داده بخش دوم: کدها و دسته

 مضامین پایه شماره کد کدهای مستخرج از متن مضامین پایه

گلوگاه  -اقدام تبلیغی برای نمایش قدرت -جنگ در سایه -جنگ مخفی
شکایت از  -کارهای تروریستی -جنگ سرد -المللی اجماع بین -حساس

 ایران ایزوله -ایران به سازمان ملل

A3, A33, 
A34, A35, 

A39, A40, 

A41, A43, 
A51 

بار ارزشی 
 کلمات

9 

ایران  -المللی اجماع بین -تنش فزاینده بین ایران و کشورهای اطرافش 
المللی شدن جنگ سرد علیه  بین -مخاطرات تجارت در این منطقه -ایزوله
جسارت  -ایران دچار بحران و در خوزستان با دشواری روبروست -ایران

 ایران در کشتن اتباع چند کشور گوناگون

A30, A12, 

A42, A45, 

A38, A22, 
A13 

 7 بزرگنمایی

های گوناگون با علم به استقرار آنها در محل مورد  کشتن افرادی از ملیت
 کشته شدن غیرنظامیان -حمله پهپاد

A14, A37 
توسل به 
 احساسات

1 

ایران مشکالت داخلی دارد و قادر به  -ایران قادر به تهدید آمریکا نیست
 آمریکا در برابر ایران منفعالنه عمل کرد -رویارویی با آمریکا نیست

A21, A27, 
A32 

 3 نمایی کوچک

 -اهدافی در خاک ایرانحمله به -ی نظامی آمریکا و انگلیس به ایران حمله
تبدیل  -ی عراق به ایران یادآور حمله -های ایران ی هوایی به کشتی حمله

 حمالت نظامی بین دو کشور -جنگ سرد به جنگ گرم

A8, A10, 

A15, A44, 
A46, A47 

 0 توسل به ترس
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فراوانی  های کارشناسان خبر بی.بی.سی های برآمده از واکاوی داده بخش دوم: کدها و دسته

 مضامین پایه شماره کد کدهای مستخرج از متن مضامین پایه

ی شواهدی که به آنها  بر پایه -هایی دیدیم که ایران را متهم کردند بیانیه
 گوید ایران گناهکار است های گوناگون می اطالعات بنگاه-رسیده

A1, A26, 

A31 
 3 اهمال سور

بردن  -توانند ایران را با بیانیه متهم کنند می -مقابله به مثل خواهند کرد 
دست زدن به  -تشدید همپایی نظامی در منطقه -چالش به سطح باالتر

دیرکرد  -در واکنش به اقدام ایران مذاکرات را کنار بگذارند -حقوقیاقدام 
 -آمریکا باید واکنشی نیرومند نشان بدهد -ای در مذاکرات هسته

تحریم صنایع  -های بیشتر تحریم -های جدید ضد ایران اعمال کند تحریم
اگر اسرائیل حمله کند، علت  -کارایی منفی بر مذاکرات وین -نفتی ایران

 ایران استحمله 

A2, A4, A5, 
A6, A7, A9, 

A11, A19, 

A23, A24, 
A25, A48, 

A50 

 03 تهدید

نخست  -های گوناگون تکرار بدون اثبات ادعای کشتن افرادی از ملیت
بر اساس شواهدی که به  -کند ایران حمله کرد، در پاسخ اسرائیل حمله می

 یرانی مصادره کردندنیروهای ا -ی پهپادی کار ایران بوده آنها رسیده، حمله

A52, A16, 

A53, A28 
 5 تکرار ادعا

 0 علت جعلی A17 های تجاری های دولتی ایران در ناهمگونی نقش سازمان

 ها های برآمده از واکاوی داده : کدها و دسته3جدول شماره 

 ی ایران به کشتی رژیم صهیونیستی ی خبر حمله درباره

فراوانی  های خبری بی.بی.سی های گزارش واکاوی دادههای برآمده از  بخش سوم کدها و دسته

 مضامین پایه شماره کد کدهای مستخرج از متن مضامین پایه

در سال جاری این پنجمین  -ضد تجارت دریایی -دهنده ی تکان حمله
تهدید  -اقدامات منفی در نقاط گوناگون خاورمیانه -ی ایران است حمله

تهدیدی برای امنیت و ایمنی کشتیرانی در خطوط  -ها امنیت کشتی
موازات افزایش تنش میان ایران و  به -اقدام جامعه جهانی -المللی بین

 اسرائیل و همچنین کشورهای عرب منطقه

D34, D7, 
D35, D21, 

D22, D26, 

D36, D31, 
D8 

 9 بزرگنمایی

یقین دارم که این حمله کار ایران  -سوی ایران گرفته شد انگشت اتهام به
 داند عربستان سعودی، ایران را مسئول می -است

D30, D32, 
D33 

 3 تکرار ادعا

 -ضد تجارت دریایی -دهنده ی تکان حمله -نبرد پنهان ایران با اسرائیل
 -ربوده شدن کشتی -کلید خوردن تنش آشکار نظامی -جویانه اقدام تالفی

 -تجهیز نظامی شورشیان حوثی -سورتر شدهایران ج -سپاه ربوده بود
نقض  -المللی تهدیدی برای امنیت و ایمنی کشتیرانی در خطوط بین

 اقدام جامعه جهانی -المللی فاحش قوانین بین

D2, D6, D37, 

D38, D39, 

D17, D19, 

D20, D23, 
D40, D27, 

D28 

بار ارزشی 
 کلمات

01 

شدن احتمالی یک کشتی ربوده -ی گذشته ی به ظاهر پهپادی هفته حمله
که به گمان بسیار ایران از یک یا چند پهپاد علیه این  -در دریای عمان

 کشتی بکار گرفته

D3, D11, 

D25 

توسل به 
 احتماالت

3 
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فراوانی  های خبری بی.بی.سی های گزارش واکاوی دادههای برآمده از  بخش سوم کدها و دسته

 مضامین پایه شماره کد کدهای مستخرج از متن مضامین پایه

کشتی  -گویند شماری از منابع امنیتی می -شود فایل صوتی که گفته می
 شود ربوده شده تجاری که گفته می

D13, D16, 
D18 

 3 اهمال سور

ی ایران به  پذیرش سرقت اسناد ایران از زبان روحانی در گزارش حمله
 کشتی

D1 
قول  نقل

 ناقص
1 

 D9, D10 کلید خوردن تنش آشکار نظامی -ی سوی مقابل جویانه اقدام تالفی
توسل به 

 ترس
2 

 2 تهدید D15, D29 خواستار تحریم ایران-برای ایران اما این آغاز ماجراست

 دهنده مضامین سازمان: 4جدول شماره 

 های مغالطی تبیین قول ناقص نمایی، علت جعلی، کوچک نمایی، نقل اهمال سور، بزرگ

توسل به احساسات، توسل به احتماالت، توسل به ترس، تکرار بدون 
 استدالل، بار ارزشی کلمات، تهدید

 ادعای بدون استدالل

 مغالطات در مقام نقد سؤال مرکب

 مغالطات در مقام استدالل علت شمردن امر مقدم

 ها تحلیل داده
توان مضامین پایه را در دو دسته مغالطات کالمی ساختاری و  های پژوهش، می با نگاه به داده

 کالمی معنایی بخش کرد.

 بندی مضامین پایه : بخش5جدول شماره 

 دسته کالن/ ی کلی/ مقوله مضامین پایه

جمع مسائل در مسئله واحد، علت جعلی، اهمال سور، تکرار ادعا بجای استدالل، 
 قول ناقص علت شمردن مقدم، توسل به احتماالت، نقل

 مغالطات کالمی ساختاری

نمایی،  نمایی، توسل به ترس، توسل به احساسات، کوچک بار ارزشی کلمات، بزرگ
 تهدید

 مغالطات کالمی معنایی

دقیقه با به هم  68بی.بی.سی در خبر ی  اندرکاران شبکه ی نخست این مضامین، دست در دسته
گویی، تکرار ادعای بدون استدالل، نقل ناقص  ریختن ساختار کالم از جمله ابهام، اجمال، کلی

 اند. جمالت و توسل به احتماالت، آشکارا به دنبال ایجاد خطای شناختی در افکار مخاطبانشان بوده
ی بی.بی.سی با تکیه بر بار ارزشی کلمات،  هاندرکاران شبک ی دوم این مضامین نیز، دست در دسته

های دلخواه، ایجاد تهدید، ترس و برانگیختن احساسات، به دنبال  نمایی پرسمان نمایی و کوچک بزرگ
ی عقالنیت در جامعه،  اند تا از این راه با به هم ریختن موازنه هیجانی کردن فضای جامعه بوده
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 ی مخاطبان ایجاد کنند. را در اندیشهگیری  صورت غیرمستقیم خطای در تصمیم به
ی  ای بر پنج مغالطه ف رسانهین تمرکز هر سه طیشتریهای پژوهش، ب از سویی با نگاه به داده

بوده است؛  "نمایی، تکرار ادعای بجای استدالل، توسل به ترس اهمال سور، بار ارزشی کلمات، بزرگ"
های  ی بی.بی.سی فارسی از مسئولیت که رسانه توان دریافت می 6ی  نکه از جدول شمارهیپیوست به ا

گاه بوده و در جا یحقوق ی  ندهیجاد کند، نمایرسانه ا یتواند برا می ید، بار حقوقیکه مانند تهد ییخود آ
ت طرح آن را بر یروابسته به رسانه، مسئولیررسمی و غیهای غ نده( بالموضع است و بخشی)گو یرسم

 گیرند. عهده می

 فکیک مضامین پایه بر اساس منبع سخن: ت6جدول شماره 

 مقوالت

 شماره کد

 های خبری گزارش کارشناسان گویندگان

 ,c1, c20, c23, c27 اهمال سور

c40 
A1, A26, A31 D13, D16, D18 

 c2, c29, c35, c36 بار ارزشی کلمات
A3, A33, A34, A35, 

A39, A40, A41, A43, 

A51 

D2, D6, D37, D38, 
D39, D17, D19, D20, 

D23, D40, D27, D28 

 ,c3, c21, c34, c38 نمایی بزرگ

c41 

A30, A12, A42, A45, 

A38, A22, A13 

D34, D7, D35, D21, 
D22, D26, D36, D31, 

D8 

 ,c5, c6, c7, c1, c11 تکرار ادعا بجای استدالل

c16, c32 
A52, A16, A53, A28 D30, D32, D33 

 توسل به ترس
c4, c12, c18, c21, 

c28, c31, c33, c37, 
c39 

A8, A10, A15, A44, 

A46, A47 
D9, D10 

 ,c8, c9, c10, c14 پرسش مرکب

c15, c17, c24, c26 
  

  c13, c30 A17 علت جعلی

   c19 علت شمردن مقدم

 c22, c25, c27  D3, D11, D25 توسل به احتماالت

  c28 A14, A37 توسل به احساسات

  A21, A27, A32  نمایی کوچک

  تهدید
A2, A4, A5, A6, A7, 
A9, A11, A19, A23, 

A24, A25, A48, A50 

D15, D29 

 D1   قول ناقص نقل

های  نگرید، روی هم رفته برنامه می 5گونه که در نمودار  های پژوهش، همان از سویی با نگاه به داده
های رژیم صهیونیستی را پوشش داده است،  ی فارسی که جستار خبر حمله به کشتی دقیقه 68خبری 

مرتبه و تکرار  7 مرتبه، پرسش مرکب با 9مرتبه تکرار، توسل به ترس با  75مغالطه بار ارزشی کلمات با 
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دقیقه بی.بی.سی  68ی پرتکرار در کالم گویندگان خبر  مرتبه، چهار مغالطه 3ادعای بدون استدالل با 
مرتبه، بار ارزشی کلمات با  57فارسی بوده است. در کالم کارشناسان این خبر نیز، مغالطات تهدید با 

ی پرتکرار ِکالِم  مرتبه، چهار مغالطه 5دالل با مرتبه و تکرار ادعای بدون است 6مرتبه، توسل به ترس با  9
مرتبه،  57دقیقه نیز بار ارزشی کلمات با  68های خبری برنامه  کارشناسان بوده است. در گزارش

 7مرتبه و تکرار ادعای بدون استدالل، اهمال سور و توسل به احتماالت هر کدام با  9نمایی با  بزرگ
 ها بوده است. مغالطات در این گزارشمرتبه، به ترتیب از پرتکرارترین 

 فراوانی مغالطات بکار رفته-1نمودار شماره 

 دقیقه به تفکیک منبع سخن 66در خبر 

 
 68های  مغالطه بهره گرفته شده، روی هم رفته برنامه 57، از 7از سویی با نگاه به نمودار شماره 

پرداخته است، فراوانی بکارگیری گویندگان های صهیونیستی  دقیقه فارسی که به جستار حمله به کشتی
مغالطه )بار ارزشی کلمات، اهمال سور، تکرار ادعا، توسل به ترس، پرسش مرکب،  3بی.بی.سی از 

های خبری بوده است. این در  علت جعلی، علت شمردن امر مقدم( بیشتر از کارشناسان و گزارش
مغالطه )تهدید و کوچک نمایی( بیشتر  7سی در برداری کارشناسان بی.بی. حالی است که فراوانی بهره

قول  نمایی و نقل مغالطه )بزرگ 7های خبری نیز  های خبری بوده است. در گزارش از گویندگان و گزارش
 ناقص( بیشتر از دیگر منابع سخن بوده است.
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 گزارش های خبری کارشناسان بي بي سي گویندگان بي بي سي

 بزرگ نمایي بار ارزشي کلمات اهمال سور

 سوال مرکب توسل به ترس تكرار ادعا بدون استدالل

 توسل به احتماالت علت شمردن مقدم علت جعلي

 کوچک نمایي تهدید توسل به احساسات

 نقل قول ناقص
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 دقیقه به تفکیک مضامین پایه 66فراوانی مغالطات بکار رفته در خبر -2نمودار شماره 

 

 گیری نتیجه
است، برخی از کارشناسان  رسانه شده طرفی بی به ای گسترده های کنونی که نکوهش ی چرخه در
 برای بیشتر همچون ابزاری و نشده محقق عمل در تاکنون بنیان این که بر این باورند که ی رسانه گستره
از دید این شمار از  .است گرفته قرار برداری بهره مورد اصلی جریان از خارج های رسانه علیه اقدام

 شرایط و دهد نمی رخ این پنداشت در عمل و است؛ ناشدنی از ریشه اخبار در طرفی بی منتقدان،
کنند. این کارشناسان باور  محقق عینیت را از انتظار مورد ی رویه که نیست ای گونه به ها رسانه راستین

های بزرگ  در دست شبکه مغرضانه، شعار یک از ریشه طرفی دارند که ادعای پاسداشت اصل بی
قرار دهند  قدرت صاحبان به خدمت راستای در را خبری است تا در پوشش آن رویدادهای هستی

 (.576: 5795الدین، کوهی،  )شرف

طرفی به فرآوری و گسترش خبر  های خبری که با ادعای پاسداشت اصل بی از آن دسته شبکه
دهی پنهان  طرفی و جهت ی بی.بی.سی فارسی است. اگرچه این شبکه برای القای بی پردازد، شبکه می

 رود و از شگردهای پنهان دهی افکار عمومی نمی سان آشکارا به سراغ جهت ی مخاطبان، به به اندیشه
برد؛ بنابراین در این پژوهش با  برداری از مغالطات کالمی در تولید و انتشار خبر بهره می همچون بهره

های رژیم صهیونیستی در  ی ایران به کشتی پژوهش موردی و تحلیل مضمون اخبار، انتساب حمله
های  ن و گزارشدقیقه فارسی، مغالطات بکار گرفته شده در بیان گویندگان، کارشناسا 68برنامه خبری 

های منتشر شده در جستار یاد شده،  خبری در این برنامه مورد بررسی قرار گرفت که روی هم رفته برنامه
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قول  نمایی، علت جعلی، کوچک نمایی، نقل مضمون پایه )اهمال سور، بزرگ 57مغالطات بکار رفته در 
بدون استدالل، بار ارزشی  ناقص، توسل به احساسات، توسل به احتماالت، توسل به ترس، تکرار

های  دهنده )تبیین مضمون سازمان 4کلمات، تهدید، پرسش مرکب، علت شمردن امر مقدم( و 
بندی  مغالطی، ادعای بدون استدالل، مغالطات در مقام نقد، مغالطات در مقام استدالل( مورد دسته

 د.شبکه مضامین فراگیر ترسیم ش 7ی نمودار شماره  قرار گرفت و بر پایه
دقیقه فارسی در جستار  68(، گویندگان برنامه 7با نگاه به شبکه مضامین فراگیر )نمودار شماره 

چهار مضمون )مغالطات در مقام استدالل،  های رژیم صهیونیستی" از انتساب حمله ایران به کشتی"
مه نیز در جستار های خبری این برنا در مقام نقد، ادعای بدون استدالل و تبیینی(، کارشناسان و گزارش

اند؛  یاد شده از دو مضمون )مغالطات تبیینی، ادعای بدون استدالل( برای القای افکار خود بهره برده
دقیقه فارسی  68توان به این برآیند رسید که برنامه  ی چارچوب نظری این پژوهش، می بنابراین بر پایه

های رژیم صهیونیستی، از مضامین  کشتیسازی اخبار انتساب حمله ایران به  بی.بی.سی برای برجسته
های خبری بهره گرفته است تا  در کالم گویندگان، کارشناسان و گزارش "نمایی و تکرار ادعا بزرگ"پایه 

ی مخاطبان خود را به این جستار سوق دهد. از سویی این  ای، برتری انگاره با این شگردهای رسانه
اهمال سور، علت شمردن امر مقدم، "یری مضامین پایه سازی با بکارگ برنامه خبری پس از برجسته

قول  پرسش مرکب، بار ارزشی کلمات، توسل به ترس، احتماالت، احساسات، علت جعلی، نقل
 سازی افکار عمومی پرداخته است. به چارچوب "ناقص، کوچک نمایی و تهدید

 شبکه مضامین فراگیر-3نمودار شماره 
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