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درس 4

تصاویر معصوم نیستند !

متوجه شدهاید که «پیامهای رسانهای ،ساخته میشوند».
پس از انجام دادن ّفعالیتهای درس سوم ّ
اکنون با برخی از فنونی که در تولید پیامها به ویژه پیامهای رسانهای به کار برده میشوند ،آشنا می شوید
توجه مخاطب استفاده شده
و یکی از پنج سؤال کلیدی سواد رسانهای را یعنی « از چ ه فنونی برای جلب ّ
است؟» تمرین خواهید کرد.
فعالیت گروهی
ّ

بحبوحه جنگ امریکا علیه صدام ،تصویر باال در فضای اینترنت و همچنین شبکههای اجتماعی
در
ٔ
به طور گسترده منتشر شد .در کالس به دو گروه تقسیم شوید ،یک گروه تصویر سمت راست و
یک   گروه تصویر سمت چپ را بررسی کند و به پرسشهای زیر پاسخ دهد:
تصویر در نگاه ّاول ،چه پیامی را به بیننده انتقال میدهد؟
چه احساساتی را در وی بر میانگیزاند؟
چه تصویری از سربازان عراقی و امریکایی ارائه میکند؟
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در نهایت ،بیننده دیدگاهش نسبت به نقش امریکا درجنگ عراق ،مثبت خواهد بود یا منفی؟
سپس پاسخهای دو گروه را با یکدیگر و تصویر وسط مقایسه کنید.
بازنمایی
ارائه پیامهای دستکاری شده
این تصویر به دنبال آن بود که نشان دهد چگونه رسانهها میتوانند با ٔ
و بازی با تصویری که از واقعیت ارائه میکنند ،بر دیدگاه و قضاوت مخاطبان خود تأثیرات جدی
اهمیت است که دو تصویر سمت چپ و راست ،تصاویری جعلی از
بگذارندّ .
توجه به این نکته حایز ّ
واقعیت بیرونی نیست؛ یعنی فرستنده این پیامها با فتوشاپ واقعیت را تغییر نداده است .هر دو تصویر،
درست و دقیقاً دو بخش از یک واقعیت است که با گزینش ماهرانه ،دو تأثیر کامال ً متفاوت ،مطابق نظر
صاحبان رسانه بر ذهن بیننده میگذارد .این مطالب به بخش مهمی از کار رسانهها ،یعنی «بازنمایی»
مربوط است.
بازنمایی یعنی نشان دادن واقعیت به شکلی خاص .معنای بازنمایی این نیست که ضرورتاً هر پیام
رسانهای ،ضد واقعیت یا کاریکاتوری از آن باشد؛ بلکه این است که رسانه با استفاده از بازنمایی
میکوشد تفسیر و تحلیل خود را از واقعیت
کار رسانه با بازنمایی از واقعیت درهم
مورد نظر به طور آشکار و پنهان به ذهن مخاطبان
آمیخته است .هنر مخاطب ّفعال این است که
خود ارسال کند طوری که او احساس تفاوتی بین
با هوشمندی و نقّادی ،تفاوت میان واقعیت و
خلقیت و هنرمندی
این دو نکند .راز و شاخص ّ
بازنماییهای رسانهای را کشف کند.
فرستنده پیام در همین نهفته است.
هر رسانه و یا
ٔ
گفت و گوی کالسی

مسلّم است که تا به حال نمونههایی از فنون بازنمایی را ،مانند آنچه در باال ذکر شد در بخشهای
تأمل ،و نمونههایی از آن را بیان کنید.
خبری یا فیلم و مجموعه های تلویزیونی دیدهاید .در آنها ّ
فیلم «رؤیای روزانه» را ببینید .در دنیای امروز هر کس با سادهترین ابزار در کسوت تولیدکننده و
گاه بدون رعایت قوانین میتواند پیام و محتوا تولید کند .نمونههایی از اینگونه را که در زندگی خود
دیدهاید برای هم کالسیهایتان بیان کنید.
27

بررسی چند بازنمایی
در این قسمت با چند مثال دیگر از بازنمایی بیشتر آشنا میشوید .نقش شما در تأمل مناسب در
مورد هر مثال و د ّقت در پاسخ به سؤاالت ،توانایی شما را در تشخیص بازنماییها افزایش خواهد داد
و این ،یعنی افزایش سواد رسانهای شما.
شخصیتشناسی حیوانات! به نظر شما کدام یک از حیوانات زیر به عنوان موجودی مکار و
حیلهگر شناخته میشود؟
بلدرچین
		
روباه
		
زرافه
عروس دریایی
به نظر میرسد اکثریت افراد ،گزینه روباه را انتخاب
مینمایند! به خصوص کسانی که در کتاب درسی دبستانی
آنها ،داستان روباه و زاغ وجود داشته و یا آنها که در
دوران کودکی و نوجوانی ،کارتون پینوکیو را با هنرمندی
گربه نره و روباه مکار دیده باشند!
توجه به شهرنشینی اکثر افراد و
روشن است که با ّ
وحشی بودن روباه ،کمتر کسی با این حیوان به آن میزان
همزیستی دارد که بتواند خلقوخو و شخصیت وی را
کشف کند! برعکس افراد در این دوران ،با رسانهها
زندگی میکنند .رسانههایی که تصویرهای بازنمایی شده
از روباه را برای وی ،ترسیم و تثبیت مینمایند.
آیا میتوان مدعی شد هر چه فرد کودکتر باشد ،در مقابل بازنماییهای رسانهای تسلیمتر و
تأثیرپذیرتر خواهد بود؟ افراد کم دانشتر و کم سوادتر چطور؟
رسانه معروف و بینظیرش به
رستمها :معروف است که حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه،
ٔ
طور گسترده به بازنمایی واقعیت دست زده است ،آنجا که این چنین سروده است:
منم کردمش رستم داستان
		
که رستم یلی بود در سیستان
اگرچه این بیت شعر به فردوسی نسبت داده شده است؛ یا ،فکر میکنید چه تفاوتهایی میان رستم
سیستان با رستم داستان وجود دارد؟ آیا این رستم سیستان بوده که با اکوان دیو ،پنچه در پنجه انداخته
است؟
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حکیم فردوسی یلی در سیستان
یا جایی دیگر را به رستم داستان
تبدیل کرد .صاحبان رسانههای
بزرگ چه اعتراف و چه کتمان کنند،
باید تصریح کرد قهرمانان و ستارگان
شبهافسانهای رسانهها در دوران
ما نیز ،ساختگی هستند .بسیاری
از آنها در واقعیت تا مرز پوشالی
بودن نیز پیش میروند .امثال بتمن،
سوپرمن و مرد عنکبوتی فقط در ذهن
سازندگان پیام وجود دارند.
انگلیسی زبان یعنی خوشبخت و خوشحال! اگر کتابهای معروف و فراگیر آموزش زبان
انگلیسی را ورق بزنید یا فیلمهای هالیوودی را با د ّقت مشاهده کنیدّ ،اولین و عمیقترین تأثیری که این
گونه تولیدات در ضمیر ناخودآگاه مخاطبان خود دارند ،این است که انگلیسیزبانان عموماً افرادی
شاد ،خوشبخت و کامال ً در رفاه اند .شخصیتهای متون اینگونه رسانهها ،بیشتر اوقات در حال
سرگرمی ،تفریح و استراحت هستند و الب ّته در موقع کار نیز جدی و منظّم و قانونمدار و کامال ً موفّق.
ّاما این بازنمایی با واقعیت فاصله دارد .اینکه هرکس انگلیسی صحبت کند یا در کشوری
انگلیسی   زبان زندگی کند ،بالفاصله دلش از غصه خالی میشود ،افسانهای بیش نیست .به نظر شما
آیا این گونه بازنمایی به شکل تصادفی اتّفاق افتاده است؟ چه دالیل احتمالی دیگری را میتوانید برای
اینگونه بازنمایی پیشنهاد کنید؟
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فعالیت گروهی
ّ

هر گروه یک پرسش از پرسشهای زیر را انتخاب ،و با بررسی آثار رسانهای پیرامون خود بازنمایی
از آنها را گزارش کند .آیا ذهنیتی که در مورد موضوع هر پرسش وجود دارد ،ناشی از بازنمایی
رسانهای است؟ به بیان دیگر قضاوت کنید هر بازنمایی چه میزان با واقعیت تطابق دارد!
معلّمها در آثار رسانهای چگونه بازنمایی شدهاند؟
دانشآموزان در آثار رسانهای چگونه بازنمایی شدهاند؟ آیا تفاوتی میان «بازنمایی دانشآموز» و
جامعه ما وجود دارد؟
«دانشآموز» در
ٔ
جامعه پزشکی چطور بازنمایی شدهاند؟
پزشکان و
ٔ
ِ
معروف شاغل در لیگ ایران چطور بازنمایی شدهاست؟
یک فوتبالیست
به نظر شما در بازنماییهای رسانهای ،کدام شغلها مورد اهانت و کدام شغلها مورد عنایت
قرار میگیرند؟
بازنمایی مردم شهرهای ایران چگونه است؟ مثال ً یک تهرانی در رسانهها چگونه بازنمایی میشود؟
شهر تهران چطور بازنمایی میشود؟
موارد دیگری به پیشنهاد شما................................................................................... :
عکس و مکث!
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فعالیت در خانه
ّ

دکتر «ساموئل کینگ» در کتاب جامعهشناسی خود میگوید« :ما جامعهای را که بدون خانواده
باشد ،سراغ نداریم؛ یعنی انسان در طول تاریخ ،هر وقت خود را نگریسته ،خود را در محیط خانواده
دیده است».
«خانواده» ،قدیمیترین و ریشهدارترین نهاد انسانی است .هیچ جامعهای را سراغ نداریم که بدون
توجه به نقش بینظیر رسانهها در الگوسازی ،سؤال مهمی که در تمامی جوامع
خانواده بوده باشد .با ّ
طرح میشود این است که « :بازنمایی خانواده در آثار رسانهای چگونه است؟»
زمینه بازنمایی خانواده در آثار هالیوودی میگوید:
دکتر دیوید السون در ٔ
درباره آنها در روزنامهها میخوانیم ،احتماال ً حرافتر،
«خانوادهای که ما در فیلمها میبینیم و یا
ٔ
حد متوسط هستند؛ بنابراین ما معموال ً نمونههای غیرواقعی
خشنتر ،مشکلدارتر ،غنیتر یا فقیرتر از ّ
خانواده را در رسانههای گروهی میبینیم و کمتر شاهد زندگی خانوادهها به صورت واقعی هستیم».
پس جا دارد ما نیز نسبت به موضوع مهم «خانواده» حساس باشیم .اکنون به حداقل سه مورد از
برنامههای تلویزیونی (فیلمها ،مجموعههای تلویزیونی ،تبلیغات و مستندات داخلی و خارجی) در حال
پخش د ّقت کنید .تعداد ،ترکیب و نقش اعضای خانواده ،چگونگی روابط خانوادگی و تعداد فرزندان
جلسه بعد تحلیل خود را در کالس ارائه کنید و با دیگر هم کالسیها ،که برنامههای
را تحلیل کنید.
ٔ
دیگری را انتخاب کردهاند ،مقایسه کنید .آیا شباهت و تفاوتی مشاهده میکنید؟
مثالها:
مرد عنکبوتی پدر و مادری ندارد و با عمو و زن عمویش زندگی میکند .دوست یا رقیب
هم دانشگاهی او نیز با پدرش زندگی میکند و از مادر وی نیز خبری در دست نیست! ما در این فیلم
شاهد خانوادههای تک   والدی هستیم.
مجموعه کارتونی باب اسفنجی از سال  1999در دنیا در حال پخش است و مخاطبان جهانی
متوجه میشویم که در این
زیادی دارد .اگر به شخصیتهای اصلی این کارتون پرطرفدار د ّقت کنیمّ ،
مجموعه ،جامعه و خانه وجود دارد اما خانواده نه!
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در بسیاری از بازنماییهای رسانهای از خانواده،
حیوانات نیز جزء اعضای آن به شمار می روند!
رسانه ملّی معموال ً شاهد
در تبلیغ محصوالت غذایی در
ٔ
حضور یک یا چند خانواده برای خوردن غذای با محصول
موضوع تبلیغ هستیم .در این نوع خانواده ............................................................................
مجموعه تلویزیونی  .......................................به عنوان شخصیتی ...........................
پدر در
ٔ
مطرح شده است.
...........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

...........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

...........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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از بازنمایی تا کلیشه

در درس قبل از شما خواسته شد به حداقل سه مورد از برنامههای تلویزیونی (فیلمها،
مجموعههای تلویزیونی ،تبلیغات و مستندات داخلی و خارجی) در حال پخش د ّقت کنید .تعداد،
ترکیب و نقش اعضای خانواده ،چگونگی روابط خانوادگی و تعداد فرزندان را تحلیل کنید .این
جلسه تحلیل خود را در کالس ارائه و با دیگر هم کالسیها مقایسه کنید.
گفت و گوی کالسی

آیا شباهت و تفاوتی بین یافتهها مشاهده میکنید؟ هر یک از موارد زیر در رسانهها چگونه نمایش
داده میشود:
تعداد اعضای خانواده
ترکیب اعضای خانواده
نقش اعضا در خانواده
روابط بین اعضای خانواده
33

کلیشهسازی (انگاره سازی)
اگر رسانه یا رسانهها در بازنمایی واقعیت به شکل خاص اصرار بورزند و در طول زمان و به
اشکال مختلف آن را تکرار نمایند ،میتوانند آن بازنمایی را به «کلیشه » یا «انگاره» تبدیل کنند.
مجسم کردن برخی گروهها ،هویتها و موقعیتها را به ما میآموزد.
به بیان دیگر ،رسانه ،راههای ّ
تصورات با مردم ارتباط پیدا کند ،با عنوان کلیشه (انگاره) تعریف میشود .کلیشهسازی
زمانی که این ّ
(انگاره  سازی) نوعی بازنمایی است که در آن ،هر بار به یاد یک مفهوم ،شخص یا گروه میافتیم،
بالفاصله انگاره ساخته شده توسط رسانهها در ذهن ما میآید و در قضاوت و تصمیمگیریهای ما
نسبت به افراد و اتّفاقات پیرامونمان تأثیر میگذارد .با ذکر کلیشههای (انگاره های) زیر چه مفاهیمی
در ذهن شما تداعی میشود:
لوازم صوتی و تصویری ژاپنی
خودروهای سواری آلمانی
اجناس چینی
در سالهای اخیر شاهد بودهایم که گاهی مشاغل و یا گروههای مختلف به صدا و سیما نسبت
جامعه پزشکی از مجموعهای تلویزیونی که آنها را افرادی
به برخی فیلمها اعتراض کردهاند؛ مثال ً
ٔ
ارائه آن جلوگیری کردند .آنها نگران
ادامه ٔ
پولپرست به تصویر کشیده بود ،انتقاد ،و در عمل ،از ٔ
بودند که با نمایش آن مجموعه ،انگاره ای منفی از پزشکان در ذهن مردم جای بگیرد.
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گفت و گوی کالسی

توجه به بررسی و مطالعهای که در مورد بازنمایی رسانهها در موضوع خانواده کرده اید ،اینک
با ّ
بگویید کدام یک از تصاویر زیر توسط رسانهها در مورد خانواده ،نقشهای خانوادگی و فضای خانه
به کلیشه (انگاره) تبدیل شده است؟ دالیل و شواهد خود را ذکر ،و مواردی نیز به آن اضافه کنید.
پدر به عنوان شخصیتی دلسوز که در کشاکش حوادث خانواده ،نقش سپر بال و سنگ زیرین
آسیاب را بر عهده دارد.
پدر به عنوان شخصیتی دیکتاتور که بدون علم و آگاهی ،دائماً حرف زور میزند.
همه اعضای خانواده
مادر به عنوان فردی مهربان و فداکار که پناهگاه و محور عاطفی برای ٔ
است.
محیط خانه همراه با مبلمان و گفتوگو و دیدن تلویزیون ،همراه با نشستن روی مبل و استفاده
از میز ناهارخوری
آشپزخانه جدا و دور از چشم میهمانان
آشپزخانۀ باز در محیط خانه در مقابل
ٔ
فضای خانۀ روستایی یعنی فضاهای باز با رنگ سبز و زندگی در دل طبیعت
...........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

کلیشهسازی (انگاره سازی) مثبت! همان طور که مفهوم بازنمایی به خودی خود ،نه مثبت
است ،نه منفی ،کلیشه سازی (انگاره سازی) و کلیشهها (انگاره ها) نیز مستقال ً نمیتواند مورد قضاوت
قرار گیرد .یکی از نمونههای مثبت کلیشهسازی (قالب سازی) ،بازنمایی اعتیاد در رسانهها است.
معموال ً از معتادان ،قالبی به صورت افرادی کثیف ،بیمار ،الغر ،در حال افتادن در جوی آب یا کنار
خیابان با فقر مالی و خانوادهای نابسامان در رسانهها بازنمایی میشود ،در حالی که در بخش مرفه
پدیده سیاه اعتیاد روبه رو هستیم؛ ولی از آنجا که
جامعه و افراد به ظاهر تمیز و ثروتمند نیز با گسترش ٔ
بخش مهمی از رسانهها ،احساس مسئولیت اجتماعی میکنن د در بازنمایی معتادان میکوشند جاذبهای
ح ّتی حاشیهای و اندک نیز برای نسل جدید و جامعه ایجاد نکنند.
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تکرار و تعمیم
گیرنده پیام به
عنصر «تکرار» در ایجاد کلیشه (انگاره) نقشی کلیدی دارد .تکرار باعث میشود
ٔ
طور ناخودآگاه به تعمیم دست بزند« .تعمیم در ذهن مخاطب ،هدف اصلی رسانه در انگاره سازی
همه افراد هر گروه ،مثال ً ایرانیها یا پزشکان ،یک گونه نیستند؛ ولی رسانهها با
است» .روشن است ٔ
همه اعضای هر جمع را به یک گونه در ذهن گیرندگان پیام،
تکرار و ایجاد تعمیم در ذهن مخاطبٔ ،
قالب میزنند.
اینها دو تصویر از فیلم ضد ایرانی « »300است که چهرههای ایرانیان را به عنوان افرادی وحشی
و خون ریز به تصویر کشیده است .اگر چهرههای به تصویر کشیده شده در این فیلم آن چنان در ذهن
مخاطبان تعمیم داده شود که به عنوان
معرفی شود ،انگاره مورد نظر ساخته شده و کار
نماینده ایرانیان ّ
ٔ
چهرهایرانیان به بار نشسته است.
سازندگان فیلم در تخریب
ٔ
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گفت و گوی کالسی

به نظر شما ،چه کلیشهای (انگاره ای) از ایرانیان در ذهن مردم جهان توسط رسانهها شکل گرفته
است؟ شما چه نمونههایی از انگاره سازی ایران ،ایرانیان و مسلمانان در صنعت سینمای جهان سراغ
دارید؟
«معرفی ایران» را ببینید .در این فیلم ،ایران و ایرانی چگونه بازنمایی شده است؟ به نظر
حال فیلم ّ
انگاره ذهنی آنها از ایرانیان تبدیل
شما چگونه میتوان این گونه بازنماییها را در ذهن مردم جهان به
ٔ
کرد؟
آیا در ذهن شما ،کلیشه ای (انگاره ای) از مردم ژاپن یا چین یا امریکا وجود دارد؟ اگر آری،
در مورد علّت ها و چگونگی تشکیل آن و همچنین میزان واقعی بودنش در کالس گفتوگو کنید.
میتوانید این گفتوگو را به سایر ملّت ها نیز توسعه دهید.
فیلم «زود قضاوت نکن» را مشاهده کنید؛ سپس بگویید تأثیر جنایات وهابیت و گروهک های
قارچ  گونه ای مانند داعش در بازنمایی از اسالم در جهان چگونه بوده است .آیا این تصویر ،به
انگاره ای برای بازنمایی اسالم تبدیل شده است؟ آیا ایجاد انگاره به منظور تصویر قساوت و خون ریزی
و ترور ،برای وهابیت و داعش ،درست است؟
عکس و مکث!
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فعالیت در خانه
ّ

فعالیت زیر را انجام دهید.
یکی از دو ّ

با تمرکز بر رسانههای اطرافتان چند انگاره ساخته شده توسط رسانهها را پیدا کنید و پیامدهای پذیرفتن
آن انگاره ها را بنویسید .در این میان مشخّص کنید کدام یک از این انگاره ها بار ارزشی مثبت دارد.
...............................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

بررسی کنید که چه رابطهای بین دو مفهوم کلیشه (انگاره) و نام تجاری (برند) وجود دارد؟
...............................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

بیشتر بدانید

1ــ انگاره سازی وقتی موفقیتآمیز خواهد بود که راه رسیدن اطّالعات به مخاطبان به
گیرنده پیام منتقل نشود.
قالب ساز منحصر شود؛ یعنی تصویر دیگری توسط منبع دیگری به
ٔ
2ــ گروههای سیاسی با برجسته  کردن رفتار منفی یک عضو گروه مقابل و تکرار آن به
معرفی گروه
شکل های مختلف ،آن رفتار را به ٔ
همه اعضای گروه رقیب تعمیم میدهند و برای ّ
سیاسی رقیب خود ،آن رفتار را کلیشه (انگاره) میکنند.
به نظر شما جایگاه تفکّر و ذهن هوشمند در چنین وضعیتی چه می تواند باشد؟
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کلیشۀ بدن

فعالیت گروهی
ّ

گروههای خود را تشکیل دهید .نیمی از اعضای هرگروه ،متن ا ّول و نیم دیگر متن دوم صفحات
توجه قرار دهید:
 40و  41را بررسی و تحلیل کنند .در تحلیل متن نکات زیر را مورد ّ
انگاره ذهنی ساخته شده از زنان و مردان در رسانهها چیست؟
ٔ
عبارتهای کلیدی متن ،که چنین استنباطی را به شما منتقل کرد ،کدام است؟
دیدگاه هر متن تا چه حد با واقعیت هماهنگی دارد؟
چرا رسانهها چنین دیدگاههایی را ترویج میکنند؟
سپس اعضای گروه ،نتیجه بررسی و تحلیل متن را به یکدیگر ارائه ،و مقایسه کنند.
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اول
متن ّ
پژوهشهای «جان برگر» (« ،)1972اروینگ کافمن» ( )1979و مشهورترین آنها «لورا ماروی»
( )1975نشان میدهد که «زنان آموختهاند خود را از بیرون تماشا کنند» .این موضوع از نقّاشی
معرفی شدهاند که در کنار
کالسیک تا سینمای هالیوود دیده شده است؛ اما مردان اغلب افرادی قوی ّ
دیگر نقشهای هدفمند و ارزشمند اجتماعی ،نگاهی ف ّعال و تیزبین دارند.
«لورا ماروی» این موضوع را در فیلمهای هالیوود دهه  1950و  1960بررسی کرده و معتقد
است که نگرش حاکم بر سینما مردساالرانه است ،و این در حالی است که شخصیتهای زنان ،اغلب
منفعل هستند .این نگرشها توسط سینما در طول زمان به مخاطب منتقل میشود .از زمان پژوهش
«لورا  ماروی» تاکنون چیزهای زیادی از جمله برخی اعتقادهای شخصی وی درباره این گونه نگرش
تغییر کرده است ا ّما نظرش درباره بازنمایی جنسیت در سینما هم چنان به قوت خود باقی است.
توجه قرار
دیگر نظریهپردازان ،تغییر مردان را نسبت به مسئله «نگاه» و عوامل مؤثر بر آن را مورد ّ
دادهاند .آنها بیان میکنند که از ده ٔه  1980سفارش دهندگان آگهیهای تبلیغاتی میخواهند مردان را
متقاعد کنند که به تمام محصوالت مصرفی عالقه نشان دهند (از لباسهای گران قیمت تا محصوالت
بهداشتی پوست و مو)؛ ویژگیای که درگذشته بین زنان رواج داشت .به همین منظور این تبلیغات
بدنهای مردان را جذاب و اغراقآمیز نشان میدهد تا نه تنها مورد پسند زنان واقع شود بلکه نگاه
مردان را هم جذب کند.

40

فنون خلق پیام رسانهای!

متن دوم
نویسنده
خانم «آلیس واکر» ،متو ّلد 1944در ایالت جورجیا،
ٔ
برنده
مشهور امریکایی است که به خاطر کتاب «به رنگ ارغوانی» ٔ
جایزه پولیتزر شد که از آن با عنوان نوبل ادبیات یاد میشود .خانم
ٔ
واکر در سال  2010مصاحبهای را در مورد «بازنمایی زن موفق»
در غالب رسانههای امریکا انجام داد که حاوی نکاتی مهم است.
واکر گفتوگویش را با این جمله تکاندهنده و آتشین آغاز میکند:
«بهترین راه برای گرفتن قدرت مردم این است که آنها فکر کنند
اص ًال قدرتی ندارند!»
او رسانهها را متهم اصلی این جریان میداند و سپس آمارهای
تکاندهنده مصرف رسانهای نوجوانان امریکایی را به نقل از منابع
رسمی چنین عرضه میکند:
 ۳۱ساعت در هفته تلویزیون میبینند.
 ۱۷ساعت در هفته موسیقی گوش میکنند.
 ۳ساعت در هفته فیلم تماشا میکنند.
 ۴ساعت در هفته مجله میخوانند.
 ۱۰ساعت در هفته برخط (آنالین) هستند.
یعنی  ۱۰ساعت و  ۴۵دقیقه در هر روز از رسانه تغذیه میشوند!(اکنون میزان مصرف رسانهای
آنها چقدر است؟)
رسانه ،پیامآور دوران ما و با رشد بسیار ،مؤثّرترین آنها است .بیشترین ِ
راه گرفتن ّاطالعات و خبر
برای مردم رسانه است؛ پس اگر ما میخواهیم ببینیم در جامعه چه میگذرد ،باید رسانه را بشناسیم!
رسانهها محتوایی را عرضه میکنند که جامعه ما و سیاست ما را شکل میدهند و مهم تر از همه فکر،
زندگی و احساسات بچههای ما را شکل میدهند.
او سپس شواهدی دیگر ،برای نفوذ رسانه در زندگی ارائه میکند:
برآوردها نشان میدهد که مث ًال یک میلیارد کاربر ،روزانه در اینترنت هستند .این نوعی از جامعه
است که قب ًال با این حجم گسترده استفاده از رسانه وجود نداشته است .بچههای ما امروز با فیسبوک
41

و تلفن همراه زندگی میکنند .این گستردگی و تنوع دستگاهها به این معنی است که بچههای ما  7روز
هفته و  24ساعت شبانهروز در معرض رسانهها هستند و هر محدودیتی که در زمان بزرگ شدن ما بود،
امروزه دیگر وجود ندارد.
او نهایت ًا ،سخن را به دغدغه مورد نظرش میکشاند و در مورد بازنمایی تصویر مطلوب از دید
رسانهها برای دختران و زنان چنین میگوید :دختران این پیام مهم و سرنوشتساز را از سنین پایین
کودکی میآموزند که هیچ چیزی برای آنان ،جز ظاهر (قیافه و هیکل) مهم نیست و ارزش و دنیای
آنها به این موضوع بستگی دارد .پسـران نیز متقاب ًال همین پیام را از رسانهها میگیرند و با آن تربیت
میشوند که ظاهر دختران ،مهم ترین چیز در ارتباط با آنان است .ما این مطلب را از تبلیغها ،برنامههای
تلویزیونی ،فیلمها ،بازیهای رایانهای و هر جایی که نگاه میکنیم ،میگیریم! رسانهها به ما میآموزند که
مهم نیست خانمها چه موفقیتهایی داشتهاند؛ مهم نیست که چه کار کردهاند؛ ارزش آنها به این است که
چه ظاهری دارند .از نبوغ خانمها هیچگونه قدردانی نمیشود .همه چیز در ارتباط با بدن و ظاهر آنها
است! هیچ چیز در ارتباط با مغز نیست! رسانه است که این پیام خطرناک را به نسل جوان میدهد .این
فرهنگ به گونهای عرضه میشود که
دختران و زنان ما دائم ًا احساس ناامنی
میکنند .من خوب به یاد میآورم که در
کالس پنجم دبستان برای حفظ ظاهرم،
نگران اضافه وزن خود بودم! االن نیز
شاهدیم که دختران ما برای حفظ ظاهر
زیبا در بین زنگهای تفریح به دستشویی
میروند و در آنجا آرایش میکنند .پیامد
این کار وخیم است! این یعنی فشار و
نوعی خشونت علیه زنان.
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گفت و گوی کالسی

گروهها پس از بررسی متون ،یافتههای خود را در کالس ارائه کنند.
درباره شباهتها و تفاوتهای دیدگاههای دو متن گفتوگو کنید.
رسانههایی مانند مجالت ،شبکههای تلویزیونی و ماهوارهای در تبلیغات خود به یاری نرمافزارهایی
چون فتوشاپ ،پوست افراد را صاف ،موها را براق ،و چشمها را تأثیرگذار میکنند؛ فکر میکنید
دالیل این کار چیست؟
شما درباره «کلیش ٔه (انگاره) بدن» چه دیدگاهی دارید؟ شواهد و دالیلتان برای انتخاب این دیدگاه
چیست؟ آن را چگونه کسب کردهاید؟
اگر نظر افرادی چون «لورا ماروی» و «آلیس واکر» درست باشد پیامدهای کلیش ٔه(انگاره) بدن
برای افراد و جامعه چه خواهد بود؟

عکس و مکث!
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ّ

یکی از دو ف ّعالیت زیر را انتخاب کنید و انجام دهید.
کلیشه
درباره
در دو متن مورد بررسی با دیدگاه تعدادی از پژوهشگران و صاحب نظران غربی
ٔ
ٔ
(انگاره) بدن آشنا شدید .بررسی کنید دیدگاه برخی از پژوهشگران و صاحب نظران کشور ما در این
باره چیست؟
زمینه بدن حائز اهمیت است ،طبیعی بودن آن در عین سالمت است .بدنهای افراد به
آنچه در ٔ
طور خداداد از شکل و اندازهای گوناگون برخوردار است که این تنوع به عمد در رسانه نادیده گرفته
میشود .افراد در برنامههای تلویزیونی به دلیل اندامشان مورد طعن قرار می گیرند و تحقیر میشوند.
در طول هفته برنامههای تلویزیونی را که مشاهده میکنید ،بررسی کنید .چند مورد از این طعن و تحقیر
را بهطور آشکار یا پنهان مشاهده میکنید؟
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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فنون اقناع

اقناع چیست؟
زندگی بدون ارتباط و تفهیم و تفاهم با دیگران امکان ندارد و الزمه آن نیز تبادل پیام است؛ ا ّما آیا
فرستادن پیام بدون هدف ّ
مشخص معنا دارد؟ روشن است که فرستادن پیام از سوی فرستنده و سازنده
آن برای دیگران با یک هدف معقول و منطقی صورت میگیرد .بیشترین هدف زندگی اجتماعی و تفهیم
و تفاهم با دیگران و فرستادن پیام ،تشویق گیرنده به تغییر رفتار ،نگرش ،باور ،ارزش یا دیدگا ه افراد،
مطابق نظر فرستنده است که به آن «اقناع» میگویند.
رسانهها نیز با استفاده از شیوههای اقناعی سعی میکنند از طریق عقل(منطق) یا احساس یا هردوی
آنها بر ما تأثیر بگذارند .تأثیرات رسانهها بر ذهن و قلب مخاطب دقیق ،ماهرانه و پیچیده است .این مهم
توسط فنون و روشهایی برای:
توجه و نظر ما
جلب ّ
پدیدآوردن اعتبار و اعتماد برای خودشان
شبیهسازی آمال و آرزوهای خودشان در وجود ما
تحریک ما برای انجام دادن کاری مانند خرید ،رأی دادن ،سرمایهگذاری و …
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و در مجموع قانع کردن ما انجام میشود .این روشها و فنون «زبان اقناع» نامیده میشود .یاد
گرفتن زبان اقناع از مهم ترین مهارتهای سواد رسانهای است .اگر شما بفهمید که رسانه چطور و
به چه روشی سعی میکند پیام خود را بفرستد تا بتواند شما را قانع کند؛ به چیزی اعتقاد پیدا کنید یا
کاری را انجام دهید ،آن وقت شما بهتر و با چشمان بازتر میتوانید تصمیم بگیرید.
فعالیت گروهی
ّ

آیا پیامی رسانه ای را به یاد می آورید که تأثیر بسیاری بر شما گذاشته باشد تا جایی که آن را هیچ
مدت ها فراموش نکرده باشید؟
وقت یا تا ّ
این پیام توسط چه رسانه ای به شما منتقل شده است؟ ع ّلت اثرگذاری آن چه بود؟
متن صفحات بعد را با روش «تدریس اعضای تیم (گروه)  » به هم آموزش دهید.
اکنون تعدادی فیلم ،پوستر ،خبر و شعر به شما ارائه میشود .در هر یک از آنها فن یا فنونی
از اقناع به کار گرفته شده است .با استفاده از متن صفحات بعد ،این رسانهها را تحلیل و فنون بهکار
توجه کنید که در نمونههای ارائه شده تعدادی از آنها به کار
گرفته شده در هر یک را شناسایی کنیدّ .
گرفته شده است.
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در داستان مولوی ،شاگردان یک مکتبخانه از اینکه
استادشان بیمار نمیشود تا کالس تعطیل شود ،ناراحت اند!
کـودکـان مـکـتبـی از اوسـتـــاد
مشـورت کـردنـد در تعویـق کــار
چـون نمـىآیــد و را رنجـوریــى؟
تـا رهیم از حبس و تنگـى و زکـار

رنـج دیـدنــد از مــالل و اجتهـاد
تـا مـعـلـم در فتــد در اضـطــرار
کـه بـگیـرد چنـد روز او دوریــى
هست او چون سنگ خارا برقرار

تصمیم میگیرند که هر کس پیش او رود و اظهار کند که استاد بیمار به نظر میرسد
و رنگ و روی خوبی ندارد!
آن یکـی زیـرکتر این تدبیــر کـرد
خیر باشد رنگ تو بر جای نیسـت!
انـدکـی انــدر خیـال افتـد ازیــن
چـون در آیـی از در مـکتـب بـگـو
آن خیـالـش انـدکـی افـزون شـود
آن سـوم ،آن چارم و پنجم چنیـن
تـا چـو سی کودک تواتر این خبـر

کـه بگـویـد اوستـا چونی تو زرد؟
این اثـر یا از هــوا یا از تبی اسـت
تـو برادر هـم مدد کـن ایـنچنیـن
خیــر بـاشـد اوسـتــا احـوال تـو
کـز خیـالـی عـاقلی مجنـون شود
در پـی مـا غـم نمـاینــد و َحـنیـن
متفـق گـویـنـد ،یـابــد مـسـتـقــر
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فنون اقناع
برجستهسازی (بزرگ نمایی) :استخراج یک پیام ،از میان دیگر پیامها یا از میان عبارتهای
یک پیام؛ در حالی که موضوعات دیگر مطرح شده از سوی رسانه ،کوچک و کماهمیت جلوه
کند ،برجستهسازی یا اغراق نام دارد .این فن گونه های مختلف دارد و در هر کدام از رسانههای
ارتباط جمعی به شیوهای خاص انجام میشود .برجستهسازی خبر در مطبوعات با استفاده از فنون
صفحهبندی ،اندازه عنوان ،استفاده از عکس ،نقش ،طرح و جایگاه خبر در صفحه انجام میشود.
در رادیو این عمل با اولویتدهی در ترتیب خواندن خبر میزان زمان اختصاص داده شده به خبر و
تغییر لحن و صوت گوینده انجام میشود .در تلویزیون برجستهسازی خبر ،با اولویت دادن به خبر،
استفاده از خالصه خبر ،میزان زمان اختصاص داده شده ،استفاده از عکس ،دستانه (اسالید) و فیلم
دیده میشود.

گواهیدادن ستارهها ،نخبگان و مردم عادی :پیامهای رسانهای اغلب کسانی را نشان میدهند
که درباره یک محصول ،فکر ،عقیده ،قانون ،یا هر چیزی دیگر نظر میدهند و آن را تأیید و گاهی هم
رد میکنند .افرادی که به منظور این فن از آنان استفاده میشود ،گاهی چهرهها (ستارهها) هستند و
گاهی هم نخبگان یا ح ّتی مردم عادی .این فن پای فرد سومی را به میان میکشد تا گیرنده پیام آنچه
را هدف فرستنده بوده است ،راحتتر بپذیرد؛ چرا که اگر سازنده پیام ،چنین نظری را مستقیم به ما
منتقل میکرد در پذیرش آن تردید میکردیم .چهرههایی که شما را به استفاده از فالن نام تجاری (برند)
پوشاک تشویق میکنند ،چنین حالتی دارند.

تداعی معانی :در این روش سعی میشود تا پیوندی بین یک فکر ،نظر ،محصول ،خدمت ،یا هر
چیزی دیگر با آرزوها ،امیال ،غرایز و احساسات مطلوب انسانی مانند زیبایی ،امنیت ،حریم خصوصی،
مو ّفقیت ،سالمت ،تفریح ،شادی و … در ذهن مخاطب هدف خود ایجاد شود .الب ّته اینگونه تداعی
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معانی هیچ وقت واضح و صریح نیست؛ بلکه پنهان و غیرمستقیم است .هر پیام رسانهای که خوب از
این روش استفاده کند به راحتی میتواند بعد از ایجاد و برانگیختن احساسات و امیال درونی شما
آنها را با نام های تجاری (برندهای) مختلف و مشهور ارتباط دهد تا هر گاه در آینده با آنها برخورد
کردید ،آن احساسات شورانگیز و امیال درونی به راحتی شما را قانع کند که عملی متناسب با آن پیام
انجام دهید.
ترس :این فن تا حدودی نقطه مقابل تداعی معانی است .هر چقدر در آنجا سعی میشود احساسات
خوب در پیامهای رسانهای به اهدافی خاص پیوند بخورد ،در اینجا از چیزهای دوست  نداشتنی و در
بعضی مواقع ترسناک مثل بوی بد دهان ،شکست و ناکامی ،حقوق بشر ،تروریسم و  ...برای جلب
توجه مخاطب استفاده میشود .هشدارهای سیاستمداران و یا گروههای حامی آنها و ترسیم هراسآور
ّ
وضعیت موجود در اخبار ،سخنرانیها و گزارش آنها هم نمونهای دیگر برای استفاده از این فن است
ِ
تا خود و برنامههای خود را نجات ِ
معرفی کنند .در خبرها و برنامههای
بخش
وضعیت ترسیم شده ّ
گفتوگو محور شبکههای خارجی درباره ایران ،نمونههای آن را زیاد میتوان یافت.
طنز :روشی قدرتمند برای قانع کردن مخاطب بهشمار میرود .بسیاری از پیامهای رسانهای از
توجه ما را بیشتر به خود جلب کنند ،و از این راه موجب شوند پیام آنها با
این شیوه استفاده میکنند تا ّ
مفرح در ذهن ما همراه شود .هنگامی که میخندیم ،احساس خوبی داریم .بنابراین،
احساسی خوب و ّ
اگر آگهی تبلیغاتی بتواند ما را بخنداند ،میتواند این احساس خوب را به محصول مورد نظرش در
ذهن ما پیوند بزند .در نتیجه هنگامی که ما در فروشگاهی به محصول مورد نظر آن پیام برخورد میکنیم،
همان احساس نشاط به خرید محصول آنها منجر میشود.
تکرار :پیامهای رسانهای هر چقدر بیشتر تکرار شوند ،بیشتر در ذهن ما تثبیت ،و همین امر
موجب اعتماد بیشتر ما به آنها میشود .این تکرار به دو روش انجام
میشود :یکی از روشها تکرار تصاویر ،صداها یا کلماتی خاص در درون
پیام است برای اینکه معنای اصلی پیام در ذهن ما مستحکم شود .دیگری
تکرار کامل و چندباره پیام مانند آگهیهای بازرگانی تلویزیونی ،تابلوهای
تبلیغاتی کوچک ،تارنماها (سایتها) ،تابلوهای تبلیغاتی محیطی(بیلبورد)،
یک خبر مهم و ...است تا بیشتر در ذهن ما تثبیت شود .گاهی هم در
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کمپینهای تبلیغاتی تجاری و سیاسی ،یک شعار واحد به شیوههای مختلف و در پیامهای رسانهای
متفاوت تکرار میشود تا بیشتر ملکه ذهن و زبان ما شود .تکرار یک پیام ،به مانند ضربات چکشی
است که کم کم یک میخ را به داخل چوب میراند .تکرار یک مطلب ،احتمال پذیرش آن را نزد
مخاطب باال میبرد .فن «تکرار» گاهی توسط یک رسانه شکل میگیرد و گاهی توسط چند رسانه هم
سو اجرا میشود .طبیعی است تأثیر روش دوم در اقناع مخاطبان ،به مراتب بیشتر است .او در چنین
مواردی احساس میکند همه دارند یک مطلب را میگویند ،پس حتم ًا درست است!
همراهی با جماعت :ما ضربالمثلی داریم که میگوید« :خواهی نشوی رسوا ،همرنگ جماعت
شو» .این فن به شما القا میکند که عدهای زیاد مشغول کاری هستند یا به چیزی خاص عقیده دارند
و برای شما بهتر است که به آنها بپیوندید .وقتی یک تبلیغ تلویزیونی نشان میدهد که تعدادی زیاد از
افراد پولشان را در فالن بانک میگذارند یا در طول سال گذشته ،فالن محصول در اروپا بیشترین
فروش را داشته است ،یعنی اینکه اگر چنین کاری نکنید،
متضرر میشوید.
ّ
افراد زیبا :زیبایی ،دوست  داشتنی است و هیچکس نیست که این موضوع را انکار کند؛ بنابراین
توجه شما الگوهای خوبی هستند؛ لذا در انتخاب آدمهایی که در
افراد زیبا ،برای جذب و جلب ّ
تابلوهای تبلیغاتی محیطی یا آگهیهای بازرگانی تلویزیونی حضور دارند ،ح ّتی آدمکهای (مانکن)
داخل ویترین مغازهها از این قاعده پیروی میشود.

تطمیع یا رشوه دادن :شیوهای است برای ترغیب کسی تا به شما برای رسیدن به هدفتان
کمک کند .همین شیوه در متقاعدسازی افراد برای کاری یا پذیرفتن عقیدهای خاص هم میتواند به
کار گرفته شود .حراج ،تخفیف ،قرعهکشی ،هدیه رایگان ،یکی بخر چندتا ببر و … نمونه هایی از فن
تطمیع هستند.
ادعای آشکار :بعضی وقتها پیامهای رسانهای مستقیم و با سند و مدرک آشکار ،ادعاهایی
سازنده یک
توجه شما را به خود جلب کنند؛ به طور مثال
قابل آزمایش را مطرح میکنند برای اینکه ّ
ٔ
قوطی محتوی ما ّدهای غذایی وقتی که اجزا و عناصر سازنده آن را با میزان دقیق کالری و درصد
روی محصول خود ّ
مشخص میکند ،به واقع دارد با این روش شما را قانع میکند؛ ا ّما آیا این برای
شما امکانپذیر است که آن محصول را به آزمایشگاه مخصوصی ببرید و درستی و نادرستی آن اجزا
و درصدها را ّ
مشخص کنید؟
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شدت چیزی را بیشتر احساس کنیم و همین مسئله
ش ّدت :برخی ساختارهای زبانی باعث میشود ما ّ
باعث می شود تا برای کاری خاص قانع شویم .به کارگیری صفات عالی(ترین) در تبلیغات از این دسته
است .وقتی فروشگاهی ،محصول خود را ارزانترین ،بهترین ،پرفروشترین ،ا ّولین و… بیان میکند،
شما برای خرید از آن بیشتر ترغیب میشوید .ایجاد مقایسه با استفاده از صفت برتر(تر) هم نمونهای دیگر
از این ساختارها است؛ به طور مثال این نوشابه قند کمتری به نسبت نوشابههای دیگر دارد.
نمادها :کلمات یا تصاویری هستند که مفاهیمی بزرگتر را به ذهن ما میآورند .این مفاهیم به
طور معمول ،محتوایی احساسی و قوی دارند؛ مانند خانه ،خانواده ،م ّلت ،مذهب ،جنسیت ،سبک
شدت نمادها برای پذیرش و
زندگی و چیزهایی از این قبیل .پیامهای رسانهای بطور معمول از قدرت و ّ
مقبولیت بیشتر نزد مخاطبان استفاده میکنند؛ به طور مثال پرچم سه رنگ جمهوری اسالمی ایران نماد
وطن و م ّلیت ما است و در هر پیام رسانهای میتواند اثربخشی آن پیام را افزایش دهد.
مقایسه :روشی مطلوب برای قانع  کردن است .بسیاری از پیامهای رسانهای سعی میکنند تا با
این روش محصول ،آرا یا نظریاتی را در ذهن مخاطب جا بیندازند .الب ّته مقایسه درست و خوب،
مقایسهای است که در آن قیاسشوندگان با همدیگر مشابه باشد و شرایطی یکسان برای مقایسه داشته
باشند .مقایس ٔه ضعیف و نابرابر بطور حتم نمیتواند چندان اقناع کننده به شمار رود؛ با این همه گاهی
پیامهای رسانهای با استفاده از فن ها و روشهایی دیگر ،اوضاع را یکسان جلوه می دهند و به شکلی
غیرمنطقی و غیرمنصفانه به گونه ای دو چیز را با هم مقایسه میکنند که مخاطب سردرگم می شود و در
دام آنها میافتد.
در این متن برخی از فنون اقناع به شما ارائه شد .در صورت عالقه به مطالع ٔه بیشتر به اولین منبع
معرفی شده در پایان کتاب مراجعه کنید.
ّ

گفت و گوی کالسی

درباره نتایج بررسی تولیدات رسانهای ارائه شده در آخرین پرسش بخش ف ّعالیت گروهی ،گفتوگو
کنید.
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عکس و مکث!

فعالیت در خانه
ّ

محیط اطرافتان (تلویزیون ،تارنماها /وبسایتها ،شبکههای اجتماعی ،تابلوهای تبلیغاتی و …)
درباره فنون و شیوه های اقناع که خواندید به ویژه آنهایی که در
را با د ّقت مورد مشاهده قرار دهید.
ٔ
این درس نمونهای برایشان ارائه نشد ،حداقل سه نمونه قابل نمایش بیابید و جلسه آینده به کالس ارائه
کنید .در جلس ٔه بعد هیئتی از داوران به شما امتیاز خواهند داد؛ خودتان را آماده کنید.
معیارهای امتیازدهی شامل موارد زیر است.
انتخاب نمونههای گوناگون از انواع رسانهها ( 3امتیاز)
تشخیص فنون اقناع در نمونهها ( 3امتیاز)
تس ّلط در ارائه به کالس( 3امتیاز)
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درس 8

ما هم میتوانیم!

خانه » درس قبل از
در بخش «ف ّعالیت در ٔ
شما خواسته شد ،محیط اطرافتان (تلویزیون،
تارنماها  /وبسایتها ،شبکههای اجتماعی،
تابلوهای تبلیغاتی و …) را با د ّقت مورد
مشاهده قرار دهید و
درباره فنون اقناع،که
ٔ
در درس آمده است ،به ویژه آنهایی که در آن
درس نمونهای برایشان ارائه نشد ،حداقل
نمونه قابل نمایش بیابید و این جلسه به
سه
ٔ
کالس ارائه کنید .اکنون با نمونههایی که
یافتهاید ،درس را ادامه میدهیم.
گفت و گوی کالسی

در صورت امکان یک گروه داوری سه نفره از دبیر شما و سایر دبیران ،مربی پرورشی ،اولیا،
مدیر یا معاون در کالس تشکیل شود .آنها میتوانند به کار شما امتیاز بدهند .سقف امتیاز برای هر
داور  9و در مجموع  27امتیاز است .معیارهای امتیازدهی شامل موارد زیر است:
انتخاب نمونههای گوناگون ( 3امتیاز)
تشخیص فنون اقناع در نمون ٔه انتخابی ( 3امتیاز)
تس ّلط در ارائه ( 3امتیاز)
هر یک از شما یکی از نمونههای خود و دالیل انتخاب آن را به کالس ارائه کند.
دانشآموزان دیگر درستی توضیحات شما را بررسی ،و تأیید یا اصالح کنند.
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داوران محترم به کار شما امتیاز بدهند.
در مجموع چه فنونی در نمونهها به کار برده شده است؟
مؤثّرترین نمونهها کدامها بود؟ چرا؟
قطع ًا شما نیز در طول زندگی ،دیگران را قانع کردهاید که کاری انجام دهند یا نظری را بپذیرند.
تجربه خود بگویید در این جهت از چه روشهایی برای اقناع دیگران بهره برده اید و میبرید.
با ذکر
ٔ
آخرین انتخابات مجلس شورای اسالمی یا شورای شهر و مح ّل ٔه خود را به یاد آورید .بررسی
کنید نامزدهای انتخاباتی چگونه میکوشیدند مردم را قانع کنند که به آنها رأی بدهند .الگوهای آنها در
این زمینه میتواند نمایشگر فنون اقناعی باشد.
حکایت زیر را بخوانید؛ پس از ّ
مشخص کردن فن اقناع مورد تأکید در حکایت ،درباره
پرسشهای پس از آن گفتوگو کنید.
روزی مالنصرالدین در کوچهای راه میرفت که تعدادی بچه
او را دوره کرده ،اذیت میکردند .مال برای اینکه از دست آنها
خالص شود به دروغ گفت« :در کوچه مجاور ،منزل فالنی دارند آش نذری میدهند».
بچهها باور کردند و آش آش گویان به سمت آن کوچه دویدند .مردم نیز که دیدند
عدهای به دنبال گرفتن آش مسابقه گذاشته اند و میدوند ،آنها نیز به سوی آن محل
دویدند.
مال نیز وقتی دید همه دارند میدوند ،پیش خود گفت« :نکند واقع ًا آش میدهند
که این همه آدم دارند به آن سو میدوند»؛ پس او هم به همان سو شروع به دویدن کرد!
نقطه ضعف شخصیتی برخی افراد است .افرادی که به جای سبک
نشانه ٔ
این داستان نمادینٔ ،
سنگین کردن اصل ادعا یا بهتر بگوییم ّ
درباره آن به دنبال شمارش طرفداران هر ادعا هستند.
تفکر
ٔ
همه دارن میگن!… البد چیزی هست که این همه میگویند.
تا نبــاشد چیزکـی ،مردم نگویند چیزها!
مگر میشود مطلبی که همه میگویند و این میزان هم تکرار شده ،غلط باشد!
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کلمه همه در عبارات فوق است .یکی از فنون رسانهای آن است که رسانه چنین
نکته مهم در ٔ
ٔ
وانمود میکند که همه در حال انجام کاری واحد هستند ،همه با عجله مث ًال در یک بانک حساب باز
میکنند ،همه از یک محصول تولیدی بهره میبرند ،پس شما هم اگر میخواهی رسوا نشوی ،هم رنگ
جماعت شو.
عدهای
این فن ،به فن «ارابه» یا «واگن» مشهور شده است و ع ّلت این نامگذاری آن است که گویا ّ
آستانه حرکت برای رفتن است و
در حال سوار شدن به ارابه با هم مسابقه گذاشتهاند ،ارابهای که در
ٔ
اگر دیر بجنبید ،جا خواهید ماند! شما نیز عجله کن و زودتر این محصول ما را بخر!

آیا اعتقاد اکثریت به موضوعی ،دلیل حقّانیت آن موضوع میشود؟
در چه مواردی نظر اکثریت میتواند مالک عمل قرار گیرد؟

امیرالمؤمنین علی علیهالسالم در خطبه 201
نهجالبالغه میفرمایند:
در مسیر هدایت ،از کمی رهروانش ،احساس
تنهایی و وحشت نکنید.
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عکس و مکث!

کودکان اشیا را
متفاوت می بینند.

کودکان اشیا را
متفاوت می بینند.

فعالیت در خانه
ّ

به طور حتم ،شما در طول زندگی ،تغییراتی در افکار و رفتار خود داشتهاید .یکی از مؤثرترین
پیامهایی را ،که دریافت کردهاید که به اقناع و تغییری جدی در شما منجر شده است ،بررسی کنید و
توجه را بنویسید.
ع ّلت این تأثیرگذاری قابل ّ
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

سعی کنید برای انتقال یک موضوع مهم به دیگران با استفاده از فنون اقناع و بازنمایی نمونهای
تولید کنید .به صورت گروهی نیز میتوانید این ف ّعالیت را انجام دهید.
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لطیفه های رسانهای

قدیما اگه باباها از دسته بچهشون ناراحت میشدن ،میگفتن :کاری نکن از ارث
محرومت کنمها!!!!
دیشب با بابام دعوام شد ،میگه :کاری نکن که پسوورد اینترنت خونه رو عوض کنم!!!
سریعاً خم شدم شست پاشو ماچ کردم
صحبته اینترنته میفهمی ،اینترنت!
کالسهای آموزشی داعشیها:
کالس کجا برم؟؟؟؟؟ منفجران فجیع
کتاب چی بخونم؟؟؟؟ منفجران فجیع
تو کدوم آزمون شرکت کنم؟؟؟؟ منفجران فجیع
کی؟؟؟؟؟ منفجران فجیع
چی؟؟؟؟ منفجران فجیع
کجا؟؟؟؟ منفجران فجیع
تلفن  29دو تا بمب!!!!!
در این لطیفهها چه فنونی به کار رفته است؟

صفحه عنوانی فصل دوم را مشاهده کنید .قرار بود در این فصل شما
یک بار دیگر
ٔ
تحلیل تولیدات رسانه ای را با یکی از سؤاالت کلیدی سواد رسانه ای تمرین کنید؛ همان
مطالعه متون و ف ّعالیت های این فصل
سؤالی که با رنگ قرمز مشخص شده است.اگر با
ٔ
تا حدودی «توانایی تشخیص فنون ّ
توجه مخاطبان» را کسب کرده اید در
خلق جلب ّ
جهت هدف اصلی آن گام برداشته اید.
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